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Praznovanje slovenskega kulturnega praznika
na Geoss-u in v Litiji

041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)
E-pošta: lesokras@siol.net

iz uredništva

Pred pomnikom Geoss v Spodnji
Slivni vsako prvo nedeljo v februarju poteka prireditev v počastitev
slovenskega kulturnega praznika.
Tudi letos so prireditev pripravili v Društvu Geoss, v kulturnem programu so
sodelovali Anka Kolenc, Sebastjan in
Janja Srečkar ter ženska vokalna skupina GlasBica iz ljubljanskega biotehniškega izobraževalnega centra. Zbrane
je najprej pozdravil predsednik društva
Geoss Mirko Kaplja, v nadaljevanju pa
jih je nagovoril tudi litijski župan Franci
Rokavec. Letošnji slavnostni govornik
je bil Viktor Žakelj, politik in ekonomist, ki je med drugim dejal, da rešitev za nadaljnji
razvoj civilizacije vidi v družbeno odgovornem gospodarjenju, kar pomeni, da se bo potrebno odpovedati
logiki profita in živeti tudi v korist prihodnjih generacij. V nadaljevanju pa dodal: »Slovenci smo nekaj
posebnega. Kadar koli je prišel zgodovinski val, da bi nas odpihnil, so se zmeraj našli ljudje, ki so znali
poiskati rešitev,«
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v dvorani kulturnega centra Litija potekala
osrednja občinska prireditev poimenovana Kultura smo ljudje, v čast slovenski in litijski kulturi.
Letošnji gost je bil pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist in avtor filmskih predlog, Feri Lainšček. Njegove
pesmi navdušujejo širno Slovenijo. Kar lepo število jih je že uglasbenih in v izvedbi pevke Ditke, tudi gostje nedeljskega večera, so še bolj
poudarile svoj smisel oz. namen.
Pod vodstvom zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič je
slovenske ljudske pesmi predstavil naš odlični zbor Zbor
sv. Nikolaja Litija, ki glasbeno
umetnost nosi daleč v svet.
Številnemu občinstvu je spregovoril župan Občine Litija,
g. Franci Rokavec, ki se je zahvalil vsem kulturnim ustvarjalcem v občini, ki s svojim delom dokazujejo, da jim je mar
za ohranitev kulture in kulturne dediščine naših krajev.

Pustni karneval je za nami in zopet smo dokazali, da v Litiji
lahko stopimo skupaj in se povezani lotimo tudi večjih projektov. Žal pa se je tudi letos udeležilo pustne povorke zelo
malo skupin iz našega okolja in so nas reševale skupine iz
drugih krajev. Morda pa se bo drugo leto kaj spremenilo?

Urednik
Prispevke pošljite do 08.03.2016 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.

OBVESTILO

Ponovno v Litiji: Dokumentarni film Fenomen Bruno Grüning,
po sledeh čudodelnega izcelitelja. Film se po svetu predvaja že
več kot 10 let. Kdor išče pomoč, tega filma ne bi smel izpustiti.
Bruno Grüning je dejal: »Neozdravljivo ne obstaja! Sami se prepričajte!« Film objektivno poroča o dramatičnih dogodkih takratnega časa. Ta film je veliko več kot samo dokumentarni pogled
nazaj. Mnogi gledalci poročajo, kako so med gledanjem filma
zaznali posebne občutke, mravljince, tok po telesu…
Več informacij o filmu lahko dobite na internetni strani:
www.bruno-groening –film.org, ali na tel.: 040 757-193
Film se bo predvajal v Art@Caffe, Trg Svobode 3, Litija,
v nedeljo 13.03.2016 od 14.00 do 19.30 ure z dvema odmoroma.
Vstop prost, prosimo za prostovoljne prispevke.

PUSTNE PRIREDITVE 2016

Letošnje praznovanje pusta je bilo zgodno, saj se je vse dogajalo že prvi teden v februarju. Tudi letošnje
pustne prireditve so pričeli mladi iz Kluba litijskih in šmarskih študentov, ki so svojo petkovo nočno prireditev poimenovali KLIŠEJEV WAKE UP PUST. V zgodnjem sobotnem dopoldnevu so nadaljevali najmlajši s
pustnim ŽIV – ŽAVOM in napolnili športno dvorano. Istočasno je v prostorih
turističnega društva Litija in turistične točke Srca Slovenije potekalo tekmovanje in razstava za NAJ KROF.
Pustna povorka z več kot 300 udeleženci se je v sončnem popoldnevu zbrala pri
trgovskem centru na Ježi in krenila po litijskih ulicah vse do športne dvorane, kjer
je bila proglasitev najboljših skupin. Prvo nagrado je prejelo Društvo podeželske
mladine Litije in Šmartna za predstavitev ČEBELEX-a z.o.o., parodijo na afero z medom, drugo nagrado je komisija prisodila
Matevžu Pestotniku za točko z naslovom Izbor za miss Evrope 2020, tretja nagrada je šla našim rednim gostom iz Radomelj,
ki so se predstavili s čudovitimi in lepo izdelanimi
Foto: MC Litija metulji.
Občina Litija se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri organizaciji letošnjih pustnih prireditev: ZKMŠ s številnimi prostovoljci,
Izjava, gospoda Nemeček Viktorja, Ulica solidarnosti 3, v Litiji:
KLIŠE, TD Litija, JP KSP Litija, MSL, PGD
»V pol leta po tem, ko nas je SPL prevzel v
Litija, RCSS…

VODNIK DO PRIHRANKOV PRI OGREVANJU

V okviru letošnjega pustnega dogajanja
smo v Litijo povabili gostujočo fotografsko razstavo z naslovom MASKE DANES, OBRAZI JUTRI, katere avtorica je
Andreja Zupanec Bajželj iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Na otvoritvi,
ki je bila v sredo, 27.1.2016 v Mestnem
muzeju Litija, je avtorica podrobno
predstavila svoje delo.
Fotografska razstava predstavlja delček
bogate karnevalske kulture na Slovenskem. Razstavljene fotografije številnih
pomembnih slovenskih fotografov, ki so
na dan, namenjen zabavi in norčijam, s
svojimi fotoaparati vestno in zavzeto beležili karnevalsko dogajanje, so namreč
z leti postala odlična vizualna pričevanja
in neposredni zapisi dejanskih družbenih in krajevnih dogajanj. Del tega je bil
v povojnem obdobju s svojo značilno
politično satiro tudi znameniti litijski
karneval.

upravljanje, smo izvedli obnovo fasade in strehe.
Tekoče in hitro. Zadovoljni smo, da lahko že
to zimo koristimo prihranke na ogrevanju.
Naš blok pa je eden lepših v okolici.«

pred obnovo
Foto: Matija M.

I. mesto

Foto: Matija M.

II. mesto

Foto: Ciril G.

III. mesto

pO obnovI

(Nadaljevanje na 3. strani)
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DO 3. MARCA 2016 SI V OBČINSKI AVLI
LAHKO OGLEDATE RAZSTAVO
Bitjastovzorčasti svet Laure Ličer
Slike, ki bodo tokrat na ogled v občinski avli so bile že razstavljene v Mladinskem centru in Kulturnem centru v Litiji.
Predstavljene bodo knjižne
ilustracije iz štirih knjig; Rojstvo Ljubljane iz duha zmaja
(napisal Miha Praprotnik), Dinozavri in bajbulčki (Aleksandra Kocmut), Dežka (Franci
Rogač) in Škrlatni cvet (Sergej Timofejevič Aksakov)
Bitja iz zgoraj omenjenega
sveta so eni prav zanimivi
stvori. Opazujejo svet okoli
sebe in se čudijo lepoti ter
dogodkom okoli njih. Med seboj se povezujejo, dopolnjujejo in nas opominjajo, da smo
vsi živahnih barv po srcu.
Pojavljajo se na platnih, igralnih kartah, knjižnih ilustracijah
ter kot motivi za stenske poslikave.
Več na www.laura-licer.si ali na Facebook strani Bitjastovzorčasti svet Laure Ličer

O DE LU OB Č I NSKE GA SVETA IN OBČIN SKE UPRAV E / AKRUBRIKA
TUALN O

NOVA STORITEV ODVAJANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Centralna čistilna naprava Litija-Šmartno, ki je bila
zgrajena v letu 2015, je z januarjem 2016 pričela
obratovati. Posledično se je uporabnikom, ki so
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo pričela zaračunavati nova
storitev čiščenja odpadnih voda.
Cene so oblikovane in izračunane skladno z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur.l.RS,št.: 87/2012). Nove cene pokrivajo upravičene
stroške, ki nastanejo ob izvajanju storitve, opravljene
skladno s standardi, kakor jih opredeljujejo državni in
občinski predpisi za posamezno javno službo. Za posamezno storitev je na računu to prikazano kot cena izvajanja storitev in cena javne infrastrukture - omrežnina.
Cena je sestavljena podobno kot pri oskrbi s pitno
vodo, iz variabilnega dela (storitev odvajanje in storitev
čiščenje) kjer se upošteva poraba vode po vodomeru
ter fiksnega dela (omrežnina odvajanje in omrežnina čiščenje). Postavki omrežnina čiščenja in storitev čiščenja sta novi na računu.
Osnova za izračun omrežnine je zmogljivost priključka
določenega s premerom vodomera, izražena kot DN.
Sredstva omrežnin za čiščenje in odvajanje so namenjena za plačilo najemnin za javno infrastrukturo, ki jih
izvajalcem javnih služb obračunavajo občine. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske
enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN
20.
Sredstva storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda
so prihodki KSP Litija d.o.o. za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Cena vključuje neposredne stroške
materiala in storitev, stroške amortizacije, ki niso javna
infrastruktura, stroške vzdrževanja javne infrastrukture
in osnovnih sredstev, neposredne stroške dela in splošne stroške uprave.
Dodatne informacije pa lahko zainteresirani uporabniki
pridobijo na naši spletni strani www.ksp-litija.si (CENIKI).
KSP Litija d.o.o.

OSNOVNA ŠOLA
GABROVKA – DOLE
vpisuje predšolske otroke
v Vrtec Čebelica
za šolsko leto 2016/2017
Vpis bo potekal od 22. 2. 2016 do 11. 3. 2016.

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke

v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2016/2017
Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2016/2017 bo
potekal od 14. do 18. marca 2016.
1.	
Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2016/2017
bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek,
14. 3. 2016, od 12. do 14. ure.
2.	Od 15. 3. 2016 do 18. 3. 2016 bo vpis potekal na
sedežu Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) od 8. do 12. ure.
3.	
Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete v
Vrtcu Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija
vsak 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.

Izpolnjeno Vlogo za vpis otroka v vrtec starši oddajo
osebno v tajništvo (vsak delovni dan med 7. in 15. uro)
na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka ali po pošti
na naslov Osnovne šole Gabrovka – Dole, Gabrovka 30,
1274 Gabrovka, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega
žiga.
Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v
vseh oddelkih vrtca, v tajništvu ali na spletni strani šole
vrtca Čebelice:
(http://vve-cebelica.splet.arnes.si/obrazci/).
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo
vrtca na telefon 01/89 71 242.

»Mladi kmetovalci so
pomemben člen pri
razvoju podeželja«
Na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, imamo v zadnjih letih vedno več mladih nosilcev kmetijskih gospodarstev. Seveda
je k temu veliko pripomogel tudi razpis za »Mlade prevzemnike
kmetij« in pa v lanskem letu še shema za »mlade kmete« pri
neposrednih plačilih. Veseli me, da imamo na našem območju
kmetijskega svetovanja toliko mladih, ki se kljub zelo veliki odgovornosti pri samem delu na kmetiji in pri trenutno slabemu
ekonomskemu stanju v kmetijskem sektorju, vseeno odločajo
za tovrstno delo. Še bolj zadovoljivo pa je dejstvo, da ti mladi
kmetovalci delajo z veseljem in dosegajo pri samem delu zavidljive rezultate. Na našem območju imamo največ živinorejskih
kmetij, zato so tudi dejavnosti in svetovanja, ki jih izvaja naša
služba v povezavi s to panogo. Prav tako je iz navedenih razlogov najbolj aktivno Govedorejsko društvo Litija, seveda pa
zelo dobro delajo tudi ostala panožna društva iz kmetijskega
področja.
Tako kot vsako leto, je tudi letos bil zelo strokovno izveden redni
občni zbor Govedorejskega društva Litija, kjer pa so imeli razlog
več, da je bil ta občni zbor še bolj odmeven. Po uradnem delu in
ko so zaključili s predavanji, so namreč podelili še lepe nagrade
mladima rejkama, ki sta dosegli dobre rezultate pri vodenju živali na Evropskem nivoju.
V obeh občinah imamo
nekaj mladih rejcev, ki
so opravili mednarodno licenco za vodenje
živali. Zavidljiv uspeh
na tem področju sta
sredi decembra dosegli članici Kluba mladih rejcev črno-bele
pasme, Barbara Zajc
in Petra Firm, ki sta sodelovali na Evropskem tekmovanju mladih rejcev pod okriljem
sejma AGRIBEX 2015 v Bruslju. Barbara je v mlajši kategoriji
tekmovalcev dosegla deveto mesto, Petra pa je v kategoriji
»senior« postala evropska
zmagovalka med mladimi rejci v vodenju živali.
Čestitke in nagrade sta
prejeli od Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana
(Rafko Rokavec), Osemenjevalnega centra Preska
(mag. Janez Kunc), Biotehniška fakulteta-oddelek zootehnike na Rodici
(doc. dr. Marija Klopčič) in predstavnikov Jata Emone (direktor
g. Kotar). Seveda smo tudi vsi navzoči našima mladima rejkama
čestitali in jima nazdravili še na dobre uspehe v bodoče! Veliko
zaslug, tako pri izvedbi občnega
zbora, kot pri doseganju dobrih
rezultatov vseh članov govedorejskega društva Litija, ima seveda
tudi Franci Firm, s katerim zelo
dobro sodeluje tudi naša služba.
Lahko zapišem, da smo živinorejci ponosni, da imamo toliko
mladih, ki so v osnovi dobro izobraženi in so se še pripravljeni
izobraževati in slediti trendom v sami pridelavi mleka in izboljšanju tehnologije na tem področju.
Pri tem jim lahko seveda pomagajo tudi evropska sredstva, ki
jih bo možno pridobiti tudi v novem programskem obdobju iz
razpisov, katerih bo v tem letu kar veliko. Mislim, da je prav, da
se s temi sredstvi tudi vzpodbudi mlade k nadaljnjemu zaposlovanju v kmetijstvu. Za pogoje razpisov in vsa dodatna pojasnila
smo vam na razpolago na izpostavi KSS Litija.
Naj na koncu zapišem še, da je lepo delati z ljudmi, ki kljub
trenutno slabim ekonomskim pogojem delajo, vztrajajo, in so
pripravljeni še posodabljati in izboljševati proizvodnjo! Seveda
pa se morajo zaradi teh vložkov v kmetijstvo, marsičemu odreči.
To je del našega kmečkega življenja. Veliko odrekanj, vztrajno in
dobro delo in rezultati so tukaj. Če bodo tako delale tudi mlajše
generacije, se bomo še lahko pohvalili z našim lepo obdelanim
podeželjem!
Terenska kmetijska svetovalka,
Sonja Zidar Urbanija, univ. dipl. inž. kmet.
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(Nadaljevanje iz jan. št. Občana)

LITIJSKE CESTE VSE BOLJ KRVAVE
Vsi pristojni vidijo prometno varnost samo v ležečih ovirah (ležečih policaji), če bi bili narejeni po
predpisih, tako pa so razbijači amortizerjev) zadnji primer na Levstikovi cesti, ki kar kliče po nesreči,
ki se bo slej ko prej zgodila. Po številu ležečih ovir prednjačimo, saj jih vse občine od Dobove do Litije
na premorejo toliko kot samo Mestna Skupnost Litija.
Spoštovani odgovorni za varnost prometa, prometna varnost se začne že v šolah ne pa samo sprejemanjem zakonov na državni ravni katerim ne moreš več slediti. Vsaka politična opcija ukinja in sprejema nova pravila predvsem kazni. /lahko bi rekli ti predpisi se menjujejo kot spodnje perilo-gate).
Tudi na občinski ravni je treba pomisliti (strokovno) ureditev prometa v mestu Litija /sprejeti odlok o
ureditvi prometa v mestu Litija, ki se sprejema že od 1975 leta.
Spoštovani občani in občanke, z otvoritvijo medgeneracijskega centra »ŠMELC« v katerem domujejo
otroški vrtec, glasbena šola, »Delavska hranilnica« bi moral biti še posebno varnostno prometno
urejen. Ali je temu tako? Na magistralni cesti pred centrom »ŠMELC« je križišče za uvoz osebnih
avtomobilov v center ter parkirni prostor. Pred križiščem in za križiščem sta prehoda za pešce samo
s talnimi označbami brez kakršnih koli opozorilnih tabel ali svetlobnih znakov, ki bi opozarjali, da se
vozniki približujejo prehodoma za pešce. Pred domom so označbe za interventna vozila, prav tako
pred »delavsko hranilnico« in kje ustaviti, ko odložiš otroka ali prideš ponj po končani vaji in prideš
po opravkih v »Hranilnico«. Vsi ki pripeljejo otroke v glasbeno šolo in pridejo v Hranilnico morajo
obvezno zaviti desno proti Litiji, čeprav je njihova pot proti Ljubljani. Uvoz iz Ljubljanske ceste proti
»Hranilnici je samo za stanovalce, za komitente ga ni.
Kakšna je prometna varnost v Sloveniji nam pove statistika. V letu 2014 je bilo 108 mrtvih v nesrečah, v letu 2015 120 mrtvih. Prav tako je bilo težje poškodovanih v letu 2015- 911, v letu 2014 pa
826 in tudi prometnih nesreč z lažjimi poškodbami je bilo v letu 2014 manj 7394, leta 2015 pa 7576.
Iz tega sledi, da se je prometna varnost poslabšala, kajti za pisarniškim stolom se ne da planirati,
letos bo pa 10% manj nesreč. To ni proizvodnja, to je promet z različnim udeleženci, dejavniki na
katere ne moremo vplivati. Policijske kontrole so usmerjanje samo na kontrolo hitrosti, ugotavljanje
psihofizičnih sposobnosti. Redarji so v prvi vrsti samo inkasantje /to je para varnostna služba in
druge varnostne službe, ki pa se ne ukvarjajo s preventivno dejavnostjo pač pa z represijo.
Kajti delo se ocenjuje koliko si ti storilcev prekrškov kaznoval, medtem ko se preventivna dejavnost
ne da oceniti, koliko si ti prispeval k varnosti prometa ali celo preprečil najhujše- prometno nesrečo.
Tudi litijska policijska postaja je začetek novega leta začela s smrtno nesrečo na Spodnjem Logu pri
Litiji.
Zato vam želim letu 2016 srečno in varno vožnjo, da boste prišli varno do cilja, sicer se lahko vaša
življenska pot konča sredi planirane poti. 
Ciril Golouh

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija z.o.o.
Razpisujemo prosto delovno mesto

ODKUPOVALEC LESA (M/Ž)
Opis delovnega mesta:
• organizacija in izvedba odkupa lesa direktno od lastnikov gozdov
• prodaja odkupljenega lesa
• priprava podatkov za obračun odkupa lesa
• spremljanje trga in iskanje potencialnih kupcev lesa
• vodenje vseh potrebnih evidenc

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj srednjo izobrazbo (gozdarske, lesarske ali komercialne smeri)
• tri leta delovnih izkušenj na podobnih ali enakih delih,
• dobro poznavanje lesnih asortimentov
• poznavanje in uporaba orodij MS Office (Word, Excel),
• komunikativnost, sposobnost za samostojno in timsko delo,
• dobro organiziranost, natančnost, zanesljivost ter visoko mero odgovornosti,
• fleksibilnost in mobilnost na terenu,
• zanje vsaj enega tujega jezika (angleščina, nemščina ali italijanščina)
• vozniški izpit B kategorije.

(Nadaljevanje s 1. strani)

VODNIK DO PRIHRANKOV PRI OGREVANJU
V 50 letih obstoja smo naše delovanje razširili s področja
Ljubljane na večji del Slovenije. Prisotni smo v Domžalah, Celju, Kranju, Ribnici, Kočevju, Grosupljem, Trebnjem,
Ivančni Gorici, Novem mestu, Vrhniki, Postojni, Pivki, Izoli
in Piranu.
V Litiji kjer delujemo že več kot 15 let imamo v načrtu odpreti poslovni prostor in
zadnjem obdobju pospešeno vzpostavljamo uspešno sodelovanje tudi z lastniki
večstanovanjskih stavb.
Storitev SPL obsega mnogo več od opravil, ki jih upravnikom sicer določa zakon. Naši
sodelavci so strokovnjaki s področja gradbene, strojne in elektro stroke ter s področja
finančno računovodskih storitev in področja prava. Zagotavljamo izvajanje storitev
na enem mestu brez dodatnih stroškov za lastnike. Konkurenčna cena upravljanja, ki znaša manj kot 10,00 eur na stanovanje ni edina prednost. Lastnikom
uredimo uskladitev cen dobaviteljev, njihovo znižanje in pridobimo konkurenčne
ponudbe: pri zavarovanju uspemo zagotoviti do 15% nižje cene za isto kritje, pri
elektriki do 10%.
Kapitalska ustreznost družbe SPL d.d. je po vseh kazalnikih ocenjena z najvišjo možno
oceno A1+., ki lastnikom zagotavlja varnost sredstev rezervnega sklada za njih pa vseskozi skrbimo tako, da jih plemenitimo (da se ta obrestujejo).
Za lastnike, ki nam zaupajo v skrb svojo nepremičnino smo razvili novo storitev in
jo poimenovali financiranje energetske prenove stavb. Model financiranja je pripravljen za lastnike, ko sredstva ne zadoščajo za izvedbo želene investicije; ta ne
terja 100% soglasja lastnikov za to, da se kredit za obnovo krije iz sredstev rezervnega sklada, kar je bila doslej administrativna ovira pri najemanju kreditov,
ki se poplačujejo iz rezervnega sklada.
Naši strokovnjaki uredijo pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada ter vse potrebno
pri načrtovanju, izvedbi in nadzoru investicije v sodelovanju z nadzornim odborom
vodijo postopke izbire izvajalcev.
Naše poslovanje je transparentno in po meri uporabnikov naših storitev. Glavno
vodilo je odzivnost zato imamo organizirano 24 urno dežurno službo, spletni portal na katerem lahko kadar koli dostopate do vseh pomembnih dokumentov v zvezi z upravljanjem vaše stavbe, pregled originalnih računov dobaviteljev,pregled
porabe.
V delovnem času zagotavljamo odzivnost preko klicnega centra.
Našteto je nekaj naših prednosti. Mnenja smo, da je osebno stik najboljši stik in z veseljem bomo prišli k vam in neobvezno predstavili naše poslovanje, ki ga neprestano
prilagajamo željam in potrebam naših strank.
Za vas smo dosegljivi na brezplačni telefonski
številki 080 19 05 ali preko elektronske pošte na
info@spl.si.
SPL d.d.

Ponujamo zaposlitev za določen čas šest mesecev z možnostjo podaljšanja.

Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
KGZ Litija z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija ali po elektronski pošti na naslov : info@kgz-litija.si najkasneje do 4.3.2016.

3.900,00 EUR
Opel Astra 1.4 16V Enjoy

220,00 EUR
Opel Corsa Sport 1.4i 16V

Letnik: 2006, teh. pregled: 04/2016, prev. 130726 Letnik: 1995, teh. pregled: 02/2016, prev.
km, srebrna kovinska barva, bencinski motor, 228000 km, rdeča barva, bencinski motor,
1364 ccm, 66 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
1389 ccm, 66 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

9.200,00 EUR

5.660,00 EUR

Opel Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy Peugeot 308 Confort Pack 1.4 16V VTi

Letnik: 2012, teh. pregled: 05/2016, prev. 105602 Letnik: 2008, tehnični pr: 01/2017, prev. 64946
km, srebrna kovinska barva, diesel motor, 1248 km, srebrna kovinska barva, bencinski motor,
1397 ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

999,00 EUR
Opel Astra Caravan 1.6 16V Club

6.990,00 EUR
Renault Clio Grandtour 1.2 TCE Avantage

Letnik: 1999, tehnični pregled: 01/2016, prev. 210746 Letnik: 2012, prev. 65783 km, bela barva, ben
km, modra kovinska barva, bencinski motor, 1598 cinski motor, 1149 ccm, 76 kW, ročni menjalnik
(5 pr.), KLIMA
ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI, letnik 2011, cena 6.380 EUR; Opel Astra

1.7 CDTI Enjoy, letnik 2004, prodaja po delih, brez motorja, pokličite za ceno; Opel Corsa
1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo vozilo, pokličite
za ceno; Opel Corsa 150 Years Edition 1.4 16V, prodaja po delih, letnik 2012, pokličite za
ceno; Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Cosmo Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel
Meriva 1.4 Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.
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S KULTURO V SVET V TOPORIŠIČEVEM LETU

Osrednja prireditev OŠ Litija S kulturo v svet je potekala 3. februarja 2016 v Kulturnem centru Litija.
Letošnje leto je posvečeno jezikoslovcu prof. dr. Toporišiču, zato je program potekal v duhu njegovih
dejanj. Avtorica scenarija Jana Štojs je za rdečo nit
prireditve izbrala jezikovno razsodišče, ki se je ukvarjalo z ustrezno
rabo besed vseh nastopajočih na odru. V programu so nastopili
recitatorji od 2.- 5. razreda, s filmom so se predstavili prvošolci in
člani knjižničarskega krožka, zapeli so Vokalčki, mladinski pevski
zbor in učiteljski pevski zbor Litus. Neuradno zasačeni in člani kulturnih uric pa so povezali klasične literarne junake s sodobnostjo;
kako lahko z gibom pišeš in radiraš so navdušili plesalci plesne
skupine Face.

Marija Bregar Hostnik si je zamislila sceno, Matjaž Bizilj pa je poskrbel za računalniško podporo. Program so soustvarjali naslednji
mentorji: Tjaša Dražumerič, Marjeta Laba, Petra Pavlica in Saša
Šeško, Karolina Kaliope in Sara Lah, Polona Gole, Sandra Rihter,
Vili Guček, Melita Rozina, Jana Štojs in Matjaž Bizilj, Tomaž Gartner
in Igor Beuermann. So bili kreativni? Zagotovo.

SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE

Letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje iz znanja slovenščine
poteka pod geslom Domovina med platnicami. Učenci 8. in 9. razredov so morali prebrati Povest o dobrih ljudeh Miška Kranjca ter
z večernico nagrajen roman Vladimirja P. Štefanca Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vampov. Na področnem tekmovanju, ki je potekalo 21. 1. 2016 na OŠ Mirana Jarca v Ljubljani
sta Laura Gomboc in Marko Bjelčević iz devetega razreda osvojila
srebrno priznanje. 
Zbrala in uredila Petra Pavlica

50 LET DELA Z OTROKI S POSEBNIMI
POTREBAMI V OBČINAH LITIJA IN
ŠMARTNO PRI LITIJI

V tem šolskem letu praznujejo v OŠ Litija, Podružnici s prilagojenim programom 50 let dela z otroki s
posebnimi potrebami, saj je bil prvi posebni oddelek ustanovljen
pri OŠ Dušana Kvedra Tomaža, v šolskem letu 1965/66. Različne
prireditve in dogodki v okviru praznovanja potekajo že celo šolsko
leto 2015/16 in vsi vas vabijo, da praznujete z njimi.
Bivše delavce, učence, starše, prostovoljce in druge občane pa vabijo, da jih obiščete na osrednji prireditvi, ki bo 23. marca 2016, v
avli Osnovne šole Litija.
prireditve
Osrednja prireditev Podružnica ima talent

nosilec
Marjeta Mlakar
Agrež

Lutkovna igrica
Gosenica Ernica

Robert Farič

Izdaje

Nosilec
Polona Baš Jere
Publikacija - Naš
Marjana Črnugelj
kotliček
Vanja Varlec
Andrej Guček
Cd vokalne skupine pevci: Sandra Rihter,
učiteljev
Melita Rozina,
Vili Guček
Cd lutkovne igrice
Matjaž Bizilj
Hosenica Ernica
Petra Motoh
Koledar učenke
Marije Pirc

Marjeta Mlakar
Agrež

razstave

datum
23.3.2016
avla OŠ Litija
premiera
17.12.2015
avla OŠ Litija

opombe
predvidoma ob 17.uri
gostovanja in
sodelovanje na
tekmovanjih

Datum izdaje

Opombe

15.3.2016
15.2.2016

promocijsko darilo

15.2.2016

promocijsko darilo

1.12.2015

Družina Pirc in
Društvo Sožitje Litija
in Šmartno

Jesenska razstava izdelkov

nosilec
Barbara Klanšek
Slavi Celestina

datum
20.9.2015

Razstava starih voščilnic

Barbara Klanšek
Slavi Celestina

1.12.2015

Razstava izdelkov in drugih
dosežkov učencev
Slikarski razstavi dveh
učencev

Barbara Klanšek
Renata Dimnik
Marjeta Mlakar Agrež,
Barbara Klanšek

23.3.2016

opombe
v okviru projekta
dediščina gre
v šolo
v sklopu osred
nje prireditve

30.5.2016

Predavanja
Skupine za samopomoč in druge skupine (13. let delovanja)
Projekt- dnevi samostojnosti z ogledom filma
Ali lahko z metodo preverjanja in ocenjevanja znanja spodbujam
učenje in ustvarjalnost vseh učencev ter njihovo učinkovitost?
Posebni program vzgoje in izobraževanja, VI. stopnja
Delo podružnice s prilagojenim programom

predavatelj
Nataša Zupan Cvetežar
Sandra Rihter
Robert Farč
Sandra Rihter
Marjeta Mlakar Agrež

MARJETA MLAKAR AGREŽ

NOVOLETNA PROSLAVA

Kot ob vsakem koncu leta so se tudi ob izteku minulega učenci
OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom, poklonili staršem,
vzgojiteljem, sestram, bratom in še kom. Skupaj z učitelji - mentorji
so pripravili enourno proslavo, na kateri so se z raznolikimi točkami
predstavili vsi oddelki. Od najmlajših v posebnem programu vzgoje
in izobraževanja, do najstarejših v devetem in desetem razredu.
Razveseljevali so s filmom o napredovanju v vzgojno učnem procesu najmlajših, pevsko recitacijskimi točkami, lutkovno predstavo,
prebrali so pisma v katera so zapisali božične želje, zaplesali ljudske plesne igre, na razstavi so predstavili stare in nove novoletne
voščilnice in nam povedali zgodbo o Božičku. Za konec pa nam je
zapel pevski zbor pesem Ko bi vsa ljudstva na svetu. Res, ko bi
vsa ljudstva na svetu delovala tako složno kot učenci na novoletni
proslavi, bi se marsikomu izpolnile božične želje in svet bi bil gotovo lepši. Tako kot je bil, ko so ga polepšali učenci Podružnice s
prilagojenim programom vsem zbranim. 
Andrej Guček

KULTURNI DAN V VRTCU MEDVEDEK:
Medvedja šola pri učiteljici Tinki

Kot februarju pritiče, smo v vrtcu Medvedek ta mesec začeli kulturno obarvano. Po lanski uprizoritvi
Povodnega moža, smo letos spomin na največjega
slovenskega pesnika počastili z izvedbo kratkega
recitala njegovih pesmi, ki so izšle v zbirki Poezije. Uvodoma so slovensko himno zapeli otroci, ki v letošnjem letu obiskujejo tematske
urice Cici Glasbenik, nato smo slišali še uglasbeno različico pesmi
O, Vrba, nastopajoče vzgojiteljice in vzgojitelji pa so interpretirali
še pesmi Kam?, Apel in čevljar ter Al prav se piše.
Morda si kdo misli, le kako naj majhni, komaj leto dni stari otroci
razumejo zapletene Prešernove verze? A kulturni praznik ni zgolj
poezija v jeziku, ki ga danes še odrasli težko razumemo. Kulturni
praznik je dogodek, ki ga je treba začeti privzgajati že najmlajšim.
Ta dan se odpravijo na prireditev, učijo se, kaj to sploh je, kupijo si
svojo vstopnico, sedejo na stol v dvorani in v skladu z bontonom
spremljajo predstavo. Vzgojiteljice poskrbijo tudi za to, da so pražnje oblečeni, dečki z metuljčki in kravatami, deklice z mašnicami v
laseh. Spoznavajo državne simbole, vedo,
da se ob izvajanju himne vstane in se po
njej nikoli ne ploska.
Nekateri si bodo zapomnili, da so gledali medvedke v šoli,
drugi morda to, da
so bili posebej lepo
oblečeni, tretji pa, da
je Prešeren napisal
točno eno knjigo. Ampak to dobro. (1) Vsako leto bodo v majhnih vedoželjnih glavicah v predalček pospravili kakšno novo informacijo,
s katero spoznavajo našo državo, njeno tradicijo, kulturno-zgodovinske značilnosti in s katero krepijo svojo narodno zavest.  Špela
M. Sedevčič, pom. vzgojiteljice
1: Citat. Saksida I., ur. (2004): Prešeren. DOC. Ljubljana, Rokus.

ZAKAJ SI MORAM UMIVATI ROKE?

Zima je čas bolezni in prehladov, vzrok zanje pa so mali virusi in
bakterije, ki jih žal ne vidimo, da bi se jim ognili. Naše telo je zaradi
različnih dejavnikov pozimi slabše pripravljeno na boj proti njim.
Zato pozimi pogosteje zbolimo.
Skozi cel mesec januar smo spoznavali kako se pravilno obleči in
obuti za zimski čas. Vendar mraz
sam po sebi ne povzroča bolezni.
Spraševali smo se: Kako preprečiti, da ne pridemo v stik z »bacili«
in ne zbolimo? V zeleni sobi smo si
na roke pričarali »bacile«, prebrali
zgodbe … Spoznali smo pravilno
higieno rok ter se poigrali v igri vlog, kot je zdravnik, medicinski
tehnik, bolničar ... Seznanili smo se, kako nam ponagajajo bakterije, da zakašljamo ali kihnemo. Če kihnemo v dlan in si potem ne
umijemo rok, bakterije prenesemo na igrače in ostale otroke.
Spoznali smo tudi katera hrana krepi naše telo in ga varuje pred
boleznimi. Kot vedno pa smo tudi veliko telovadili.

Tanja Hauptman, 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 mesec, dnevi osebnega vpisa so objavljeni tudi na naši spletni strani
www.vrtec-litija.si Vpišete lahko tudi otroke, ki septembra še ne
bodo dovolj stari, saj bomo vlogo uvrstili na čakalno listo in bo tako
večja verjetnost, da bo otrok sprejet takrat, ko bo dovolj star. Prva
dva tedna v marcu, od 1. do 11. marca, bodo potekali dnevi odprtih
vrat v vseh enotah vrtca, in sicer od 9. do 11. ure. Prijazno vabljeni!
Liljana Plaskan, ravnateljica

MALE IN VELIKE PUSTNE ŠEME

Na pustni torek je bilo
v enotah našega vrtca
zelo veselo. Tako mali
kot veliki so se spremenili v pustne šeme,
skupaj zaplesali in se
nasmejali mnogim norčijam. Pustne šeme so
odganjale zime tudi po
ulicah v bližini vrtcev
in mimoidočim izvabili
iskrene nasmehe. Sneguljčica in njeni palčki, čarovnica ter kraljevič iz centralne kuhinje so nas razveselili na poseben način, saj so
nam odigrali pravo predstavo. Le kdo bi si mislil, da skrivajo takšne
Liljana Plaskan, ravnateljica
talente ☺. 

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

KULTURNI DAN: PASTI MLADOSTNIŠTVA

Na OŠ Gabrovka-Dole vsako leto enega izmed kulturnih dni vsebinsko oblikujemo na temo otroškega
parlamenta. V letošnjem šolskem letu so učenci
razmišljali o PASTEH MLADOSTNIŠTVA. Dve uri so
temo obravnavali s pomočjo odlomkov iz knjig, kratkih videoposnetkov in pogovora. V goste smo povabili tudi člane debatnega kluba iz Gimnazije Litija,
ki so izvedli delavnico z učenci 9. razreda (in 8. razreda na Dolah).
Vsako leto vključimo v kulturni dan tudi filmsko vzgojo. Letos so
si starejši učenci ogledali film Povej, mlajši učenci pa film Vratar
Liverpoola. Zahvaljujemo se dijakom Gimnazije Litije in njihovemu
mentorju prof. Jerneju Podgorniku za izvedbo delavnic ter upamo,
da se bo tovrstna oblika sodelovanja v lokalnem okolju nadaljevala
tudi v prihodnje. 
Barbara Težak

S PESMIJO, Z BESEDO IN GLASBO
ZA KULTURNI PRAZNIK

V petek, 5. februarja 2016, smo v OŠ Gabrovka 4. šolsko uro
posvetili slovenskemu kulturnemu prazniku.
Prireditev smo seveda začeli s himno in se tako spomnili Franceta
Prešerna, našega velikega pesnika. V kulturnem programu so se
predstavili učenci vseh razredov in tudi en
oddelek našega vrtca, Metuljčki. Interpretirali so ljubezensko poezijo Bine Štampe
Žmavc in Vinka Möderndorferja, tudi
pesmi, ki govorijo o poeziji in pesniškem
poklicu oz. poslanstvu. Osmošolci pa so se
predstavili še s kratkim igranim prizorom z
naslovom Julija iz Sonetnega venca. Vmes
smo lahko prisluhnili dvema solistoma, in
sicer Lei in Anžetu, zbor pa je zaključil s
pesmijo Dan ljubezni. Solistično točko je dodal tudi učitelj glasbe
Peter Smolič.
Povezovalka programa Anesa je prireditev strnila takole: »Poiščimo
kdaj kakšno rimo, napišimo kdaj kakšno pesem, z rimo ali brez nje,
saj je v vsakem izmed nas malo pesnika. Naredimo vsak dan nekaj
lepega, zase in za druge, imejmo radi vse lepo, imejmo radi sebe in
druge. In ne pozabimo:
Četudi ves svet
razprši se in mine,
za zmeraj ostane
rima tišine …«
Anica Resnik
Fotografija: Chicke Medved, Marsel Genorio

PUSTNO RAJANJE
Na pustni torek so otroci iz vrtca Zmajček in mlajši otroci podružnične šole Dole s sprehodom po vasi pokazali svoje pustne maske
vaščanom in jim narisali nasmešek na obraz. Po pouku so našo jedilnico v šoli preplavile pustne maske – od različnih živali in superjunakov, do junakov iz risank in filmov. Zbrali smo se na pustnem
rajanju, ki ga je za mlajše učence pripravil Mladinski center Litija.
Otroci so iz balonov izdelovali kužke, se z animatorji iz MC Litija
igrali različne igre, manjkalo pa seveda ni niti dobre glasbe in plesa.
Dve šolski uri sta neizmerno hitro minili, naši otroci so bili nad rajanjem navdušeni.
Pustno rajanje se
je nadaljevalo v OŠ
Gabrovka. Učenci iz
vseh treh skupin podaljšanega bivanja
so po kosilu in umivanju zob odhiteli v
telovadnico, kjer so
jih čakali prostovoljci in zaposleni iz MC Litija oziroma zajček, klovn s harmoniko, trije
palčki, panda in fotografinja. V uri in pol smo skupaj peli, plesali in
se igrali. Za domov smo dobili igračko - balon.
Najlepša hvala MC Litija in vsem animatorjem in prostovoljcem, ki
so nam polepšali pustno dopoldne. Upamo, da se prihodnje leto
spet vidimo!  Aleksandra Kokalj in Vesna Kores
VRTEC ČEBELICA

NAŠE MAŠKARE SO LETOS POLEG
POMLADI PRINAŠALE TUDI SREČO …

Kot vsako leto, smo se tudi letos pridno pripravljali na
tradicionalno pustno praznovanje.
Dva tedna prej smo začeli s temo o čustvih. Poglobljeno smo se
lotili čustva sreče, ki si jo vsi tako zelo želimo. Prepevali smo pesmi
o sreči, reševali uganke, spoznavali simbole sreče in jih izdelovali. Med simboli smo našli tudi dimnikarja, ki nas je zelo navdušil.
Veliko smo izvedeli o njem. S
pomočjo spleta smo spoznali poklic dimnikarja. Odločili
smo se, da se na pustni torek
našemimo v dimnikarje. Poleg
tega, da bi odganjali zimo, bi
lahko delili tudi srečo ter s tem
razveselili prijatelje in vse, ki
jih imamo radi. Začeli smo z
izdelavo kostumov, simbolov
sreče: podkvice, deteljice, pikapolonice, dimnikarčke …, se
naučili pesmi o sreči in pustu
ter poslušali zgodbe s pustno
tematiko. Starši so skupaj z otroki doma izdelali lestve, brez
katere dimnikar ne more biti.
Pravo pustno vzdušje se je odvijalo v torek, ko so bili namesto otrok v vrtcu dimnikarčki, ob glasbi rajali, peli in se sladkali s krhkimi
flancati. Starejši otroci so se odpravili tudi v sprevodu v okolici vrtca in obiskali učence ter osebje v šoli. Skupaj pa smo zarajali na
vrtčevskem igrišču. 
Marinka Lenart
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AIR GIMNAZIJA LITIJA – 3. tekmovanje
v letenju papirnatih letal

POZNAMO LITIJSKE SPOMENIKE?

Na pobudo naše prijazne knjižničarke Stanke smo se 18. 1. z učenkami in učencem (ja, samo eden je), ki obiskujejo likovno snovanje,
odpravili v Litijo. Ogledali smo si mozaik Marka Rupnika v cerkvi sv.
Nikolaja in javne kipe: Čolnarja Mirsada Begića, ki Litijane spominja na
življenje njihovih prednikov, spomenik NOB Jožeta Plečnika, ki nas opominja na zločine nad človekom, ki so
se in se še dogajajo ter novejši kip domačinke Metode Maj Vizija (pred mestnim muzejem), ki bo - upajmo- prebivalcem mesta pomagal pri iskanju
skupne vizije in njenem uresničevanju.
Imeli smo srečo, da nas je kiparka dva
tedna kasneje obiskala na šoli in nam
predstavila svoje delo. Izvedeli smo, da je kip nastajal dve leti, in sicer
na prostem, v vseh letnih časih, v kamnolomu blizu Lipice. Marsikdo
bi rekel, da je delo s kotno brusilko (po domače "fleksarco") in macolo
moško delo, a sama se ne obremenjuje s tem predsodkom in pravi, da
je mnogo težje kot fizično delo, ki ga zahteva izdelava kipa, biti z nekom
v odnosu, v katerem "težko dihaš". Bi se strinjali s to trditvijo?
Petra Prosen, učiteljica izbirnega predmeta likovno snovanje

RAZSTAVA V FEBRUARJU

Vesolje velikokrat povezujemo s skrivnostnostjo, mračnostjo … Tudi
učencem vzbuja zanimanje, zelo radi iščejo podatke o njem v knjigah, revijah in internetnih virih. Zelo
radi si tudi predstavljajo vse mogoče scenarije o njegovem nastanku in
njegovi prihodnosti. Naše Osončje pa
kar dobro poznajo. O njem pa smo se
še dodatno poučili pri izbirnem predmetu Sonce, Luna, Zemlja. Poiskali
smo namreč posebnosti posameznih
planetov. Vsi krožijo okoli Sonca po elipsah, vendar je le na enem
dokazano življenje, le eden ima gostoto manjšo od gostote vode, le
eden je največji … Spoznajte planete našega Osončja tudi vi! Do 28.
februarja so na obisku v avli OŠ Gradec.
Astrid Žibert, učiteljica izbirnega predmeta sonce, luna, zemlja

Izbirna ekskurzija v London

V četrtek, 28. 1. 2016, smo se devetošolci Osnovne šole Gradec odpravili na izbirno ekskurzijo v London. Po pouku smo se odpeljali do
letališča v Benetkah, od koder smo pot nadaljevali z letalom, kar je
bilo še posebej vznemirljivo za tiste, ki so na takšen način potovali prvič. Pozno zvečer smo končno prispeli do hotela Clayton Crown, kjer
smo preživeli naslednjih nekaj dni (vrnili so se v noči na ponedeljek,
1. 2. 2016).
Vsako jutro
smo se od
našega hotela odpravili na ogled
različnih
znamenitosti in predelov Londona. Ker je mesto zelo veliko, smo za hiter prevoz uporabljali
podzemno železnico in tipične angleške dvonadstropne avtobuse.
Dnevi, ki smo jih preživeli v glavnem mestu Velike Britanije, so bili
zelo naporni in povsem zapolnjeni z ogledi. Videli smo številne znamenitosti tega mesta - ogledali smo si menjavo straže pred Buckinghamsko palačo, se po 311 stopnicah povzpeli na The Monument, kjer
se nam je odprl razgled na celotno velemesto in se z ladjico peljali
po Temzi, s katere smo si mesto ogledali še iz druge perspektive.
Pluli smo mimo Big Bena, London Eyea, videli znamenito londonsko
gledališče The Globe in se zapeljali pod Tower Bridgem. Od muzejev
sta nas najbolj navdušila Prirodoslovni muzej in Madame Tussauds. V
Madame Tussauds smo se imeli priložnost fotografirati z našimi idoli
in si ogledati 4D film, v prirodoslovnem muzeju pa smo se zapeljali
skozi središče Zemlje, si ogledali različne živali v naravni velikosti in
obiskali Darwinov center.
Izlet v London je bil gotovo ena izmed izkušenj, ki jih še dolgo ne
bomo pozabili. Ostali nam ne bodo le spominki in veliko fotografij,
temveč tudi mnogo lepih spominov na vse, kar se nam je zgodilo med
raziskovanjem prelepega mesta.
Gaja Starc in Lea Bernik, učenki OŠ Gradec

OTROŠKI PUSTNI ŽIV ŽAV 2016

Na pustno soboto smo izvedli že šesti otroški živ
žav. Ponovno se je v Športni dvorani Litija zbralo veliko število najmlajših litijskih pustnih
šem. Dvorano so dodobra ogreli ptujski Kurenti
in naredili odličen uvod
v gledališko predstavo
»Mala čarovnica Lili v
cirkusu«, Družinskega
gledališča Kolenc. Litijsko-šmarska zasedba Pikolovci so z najmlajšimi
peli in nato s plesno šolo
Aleksandre Košir tudi plesali. Upamo, da se vidimo tudi prihodnje
leto v tolikšnem številu.
Najlepše bi se zahvalili Družinskemu gledališču Kolenc, glasbeni
skupini Pikolovci, Aleksandri Košir in mnogoštevilnim prostovoljcem brez katerih živ žav ne bi bil to kar je. Hvala tudi Mestni skupnosti Litija za krofe s katerimi so se na koncu prireditve posladkale male šeme. 
Foto Ganna Matvieievska

Karnevalska skupina ŠTAFETA MLADOSTI

Za masko ŠTAFETA MLADOSTI je stala litijska mladina. Povezujemo
v Mladinskem Centru Litija, KLIŠE-ju ter društvih Lojtra in Slomo.
Skupaj smo predstavili delček pestrega programa, ki ga pripravljamo za mlade. Druži nas želja po lepši in boljši prihodnosti in mladim
prijazni občini.
Mladinske organizacije smo z masko predstavile svoje športne programe. Hkrati smo opozorili na vrsto drugih aktivnosti, ki so na
voljo mladim. Organiziramo izobraževanja in izobraževalne delavnice ter nudimo pomoč pri poklicnem usmerjanju in zaposlovanju. V
svojih prostorih nudimo spodbudno in kreativno okolje za druženje
in izvajanje projektnih aktivnosti.
Mladim omogočamo tudi številne možnosti pridobivanja mednarodnih izkušenj. V preteklih 3 letih smo tako izvedli 30 mednarodnih
projektov in z Litijo povezali preko 1000 mladih iz vse Evrope.
Pri projektih nam pomaga preko 150 prostovoljcev iz Litije in okolice, najmlajša ima 7 let, najstarejši 53.
Mladi smo s karnevalsko skupino opozorili, da smo potencial, ne
problem! Podprite nas in se pridružite naši Štafeti mladosti. Pocukajte športno druščino za rokav in se pozanimajte o programu v
naših organizacijah!

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA

Mladinski center Litija je v mesecu februarju uspešno zaključili postopek pridobivanja statusa akreditirane organizacije za izvajanje
mladinskega prostovoljstva (EVS) v programu ERASMUS+. Sama
akreditacija pa za našo organizacijo pomeni tudi potrditev, da evropske projekte, ki jih izvajamo, izvajamo dobro. Vse zainteresirane
mlade vabimo, da se oglasijo v našem dnevnem centru, vsak dan
od ponedeljka do sobote med 14.00 in 20.00, kjer jim bodo naši
mladinski delavci podrobneje predstavili programe evropske prostovoljne službe in možnosti, ki se jim s tem ponujajo.

EVROPA V MCju v mesecu MARCU

Umetniški torki in Glasbeni petki so postali stalnica. Martina in
Connor te vabita, da se jima pridružiš. Ob torkih lahko z Martino
izražaš likovno ustvarjalnost, ob petkih pa glasbeno s Connorjem.
Oba te pričakujeta ob 17.00.
Hristo bo v marcu raziskoval dve novi temi in sicer, 3.3. ČUSTVENO
INTELIGENCO (EQ) in 17.3. VODENJE.
Čustvena inetligenca je za izpolnjeno življenje zelo pomembna.
Čustvena inteligenca vključuje sposobnost obvladovanja sebe in
svojih odnosov za boljše življenje in boljše odnose. Sreče človeku
ne bo dal višji intelekt (IQ), marveč višja čustvena inetligenca. Več
o tem pa na delavnici v četrtek, 3.3.2016 ob 17.00.
V četrtek, 17.3.2016 ob 17.00, pa se bomo pogovarjali in debatirali
o vodenju. Ali je vodja res rojen ali se lahko vodenja naučimo? Kdo
je dober vodja in kdo ne? Vse to se bomo vprašali na delavnici in
seveda poskušali najti odgovore.
Da pa boš stalno obveščen o dogajanju v Mladinskem centru odklikaj na našo spletno stran (www.mc-litija.si) in na naš FB profil
(www.facebook.com/YouthCenterLitija/).

V sredo, 16. decembra 2015, smo na Gimnaziji Litija izvedli tretje tekmovanje v izdelovanju in spuščanju papirnatih letal. Tekmovanja se je udeležilo14
dijakov Gimnazije Litija in 2 učenca OŠ Šmartno pri Litiji. Dijaki so
pokazali kar nekaj spretnosti v zlaganju papirja in spuščanju letal;
eno letalo je preletelo šolsko telovadnico, nekaj letal je zelo lepo
jadralo in užitek jih je bilo opazovati.
Tekmovalci so se ponovno pomerili v treh tekmovalnih disciplinah:
čas poleta, dolžina poleta in natančnost mesta pristanka letala. Za
izvedbo tekmovalnega
dela sta skrbela 2 bivša
dijaka. Njuna naloga je
bila, da sta svoje znanje prenašala na »mlajši
rod«, 4 dijake naše šole,
ki so skrbno nadzorovali
dogajanje, merili rezultate ter jih vnašali v računalnik, ki je sproti izračunaval povprečja in vrstni
red tekmovalcev. V vsaki tekmovalni kategoriji so imeli tekmovalci
dva poskusa – za končni vrstni red se je upošteval boljši poskus.
Pet najboljših (Rok Sonc, 4.b, Matej Turk, 2.b, Luka Železnik, 4.a,
Oto Medvešek, OŠ Šmartno in Tadej Pirc, 1.a) se je uvrstilo v finale, ki ga bomo izpeljali zadnji dan pouka v tem koledarskem letu.
Potegovali se bodo za tri sedeže v letalu arhitekta in pilota Marjana
Leskovarja.
Hvala vsem dijakom, ki ste se udeležili tekmovanja, predvsem pa
hvala Matevžu, Mehmedu, Maticu, Benjaminu in Urhu.
Damjan Štrus, prof.

DAN ODPRTIH VRAT NA GIMNAZIJI LITIJA

V torek, 8. 12. 2015, smo na Gimnaziji Litija že četrto leto zapored
pripravili »Dan odprtih vrat« za devetošolce. Tudi v letošnjem šolskem letu je bila udeležba zelo visoka. Obiskalo nas je 125 učencev
iz devetih osnovnih šol. Prišli so iz Litije, Šmartna pri Litiji, Gabrovke, Zagorja, Hrastnika in iz Radeč.
Zanje smo pripravili deset različnih delavnic s področja športa,
umetnosti in naravoslovja.
Namen delavnic je bil, da učenci spoznajo šolo, naše dijake in profesorje, da se kaj novega naučijo in se ob tem tudi zabavajo.
Vsako leto nam je v veliko veselje in zadovoljstvo spoznati nove
učence, jim predstaviti življenje in delo na šoli ter jim tako približati
šolo še pred vpisom v 1. letnik. 
Tanja Boltin

Litijski gimnazijci v Belgiji

Obisk Evropskega parlamenta v Bruslju je odlična priložnost za
spoznavanje lepot Belgije tudi izven njene prestolnice. Na pot smo
se odpravili 16. novembra v večernih urah. Po nočni vožnji smo v
torek dopoldan prispeli v Bruselj, kjer smo si najprej ogledali prostore Evropskega parlamenta, spoznali delo v njem in se pogovarjali z evropsko poslanko Tanjo Fajon. Kljub velikosti samega mesta
je sprehod še vedno najboljši način za vodeni ogled vseh njegovih
glavnih znamenitosti. Zvečer smo se na povabilo poslanke udeležili premiere filma
slovenskega režiserja Jureta Breceljnika
»Terra Magica«. Njegov dokumentarec
nas je popeljal v svet
vinarstva v Goriških
Brdih, in kot se za
tak dogodek spodobi, je premieri sledila degustacija vin
nekaterih najboljših
slovenskih vinarjev.
Naslednji dan smo se odpravili proti središču Flamske – mestu Ant
werpen. Nekaj kilometrov iz centra mesta se nahaja edinstvena
galerija na prostem, Middelheim, kjer smo uživali v zbirki modernih in avantgardnih skulptur. Večer smo preživeli v središču mesta,
zadnji dan pa smo si ogledali še Rubensovo hišo in največji muzej
v Antwerpnu »MAS«. To je le nekaj utrinkov z ekskurzije, s katere
smo se vrnili v petkovih jutranjih urah. 
Aljoša Soklič, prof.
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KULTURA
RUBRIKA

Februar 2016
V čast slovenski in litijski
kulturi… Kultura smo ljudje

Na predvečer kulturnega praznika je bilo v Kulturnem centru praznično. Pred desetimi leti
smo to prireditev poimenovali Kultura smo ljudje, v čast slovenski in litijski kulturi. Letos smo v goste povabili prekmurskega pisatelja, pesnika, dramatika, scenarista in avtorja filmskih predlog Ferija
Lainščka. Njegove
pesmi navdušujejo širno Slovenijo.
Kar lepo število jih
je tudi že uglasbenih in v izvedbi
pevke Ditke so
še bolj poudarile
svoj smisel oz. namen. Pod vodstvom zborovodkinje Helene Fojkar
Zupančič je slovenske ljudske pesmi predstavil naš odlični zbor Zbor
sv. Nikolaja Litija, ki našo glasbeno umetnost nosi daleč v
svet. Številno občinstvo je nagovoril župan Občine Litija, g.
Franci Rokavec. Zahvalil se je
vsem kulturnim ustvarjalcem v
občini, ki s svojim delom dokazujejo, da jim je mar za ohranitev kulture in kulturne dediščine naših
krajev. Program je povezoval Zlato Zavrl. Scenarij je napisala Helena
Hauptman.

Janez Prašnikar razstavlja
v avli Kulturnega centra

V ponedeljek, 25. januarja, smo se v avli Kulturnega centra Litija srečali z likovnikom domačinom Janezom Prašnikarjem. S prvo razstavo svojih del se
je predstavil leta 2013. Je zelo ustvarjalen in tako
je tokrat na ogled preko 30 novih slik. Je velik ljubitelj narave, loti pa se tudi slikanja tihožitij, aktov
in živali. Na otvoritvi sta prepevala Oktet Valvasor
in Mešani pevski zbor Zvon iz Šmartnega pri Litiji, katerih član je tudi Janez. O njegovem likovnem
ustvarjanju nam je spregovorila predsednica Društva LI-LA, ga. Joža Ocepek. Program je povezovala Helena Hauptman.

Srečno ločena z Valič teatrom

Na litijskem odru smo v okviru abonmajskih predstav (21.1.) gostili
Valič teater in odlično predstavo Srečno ločena. Skozi zakonsko-ločitvene težave sta nas popeljala Violeta Tomič in Iztok Valič ter navdušila občinstvo. Izvrstna igra in zabavni dialogi s komičnim pogledom na realnost.

Franci Petek prinesel pozitivno energijo,
smeh in iskrenost

Na prvih Približevanjih v novem letu (18.1.) smo se srečali s Francijem Petkom. Zelo smo bili veseli, da si je vzel čas v tem “aktualno-skakalnem” času in delil svojo zgodbo z nami. Urica je prehitro
minila, saj je Franci odličen sogovornik, ki s svojo pozitivnostjo poslušalca takoj navduši. Povedal nam je veliko
zanimivega o skokih, o občutkih, o njegovih
prelomnicah v življenju, o družini, o njegovem
uspešnem delu na res mnogih področjih… Povedal je, da včasih ni bilo denarnih nagrad, če
si osvojil stopničke, najboljši so prejeli le praktične nagrade, radio ali pa pižamo… “Kdor skače za denar, ne bo nikoli daleč skočil…” je bilo
sicer mišljeno za skakalce, ampak verjetno je v
tem tudi veliko splošne življenjske resnice. Lahko bi rekli, da je Franci
Petek večni raziskovalec, ki dokazuje, da se z nasmehom, iskrenim in
poštenim odnosom do soljudi, z delom in optimizmom lahko doseže
vse zastavljene cilje.

5. ABONMAJSKA PREDSTAVA – TOREK, 23.2.2016 OB 19.30

Spoštovani abonenti! Kot smo vas že obvestili, nam je SNG Nova Gorica napovedano predstavo Pašjon žal prestavilo na oktobrski termin.
Razlog je prezasedenost igralcev. Dogovorili smo se za 20.10.2016.
Zato si bomo ta mesec ogledali lani odpovedano predstavo SEDEM
LET SKOMIN (MGL Ljubljana), ki bo tokrat IZJEMOMA V TOREK
23.2.2016!

DATUM
TOR

23.2.

ČET

25.2.

PET

26.2.

SOB

27.2.

PON
ČET
TOR
SRE
ČET

29.2.
3.3.
1.3.
2.3.
3.3.

PET

4.3.

SOB

5.3.

PON

7.3.

TOR
ČET
PET
SOB
TOR
TOR,
SRE

8.3.
10.3.
11.3.
12.3.
15.3.
15.3.,
16.3.

ČET

17.3.

URA

18.00
19.30
16.00
18.00
19.00
12.–19. URE
19.00
16.00
19.00
19.00
17.00
17.30–18.30
18.00
18.30
18.00
19.00
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
14.00–18.00
9.000–12.00
19.00
17.00
19.00

GRATIS ABONMAJSKA PREDSTAVA v mesecu marcu… Natančneje v
ČETRTEK, 31.3.2016, ob 19.30, bo Društvo Tombas – IZREDNI TEATER za abonente izvedlo njihovo letošnjo predstavo KRATKO IN JEDRNATO 2! Vabila prejmete po pošti.

OTROŠKA MATINEJA V MARCU

Na februarski matineji nas bosta razveseljevala KEKEC IN BEDANEC.
O predstavi: Kekec odhaja na planino. Rad bi obiskal svojega prijatelja, pastirja Mišnjeka. Toda že kmalu ga premotijo klici na pomoč in
njegov obisk se konča pri Bedancu, s katerim ni ravno varno zbijati
šal. Kljub zapletom pa Kekca spremljata sreča in dobra volja. Spoprijatelji se s Kosobrinom in Bedanca nažene s planin za vse večne
čase. Predstavo bo izvedlo Gledališče Kolenc in sicer v soboto, 20.
februarja, ob 10. uri.
Vabila bodo objavljena na našem FB profilu in spletni strani KC Litija.
Lahko nam posredujete tudi vaš e-naslov in vas obvestimo tudi preko
elektronske pošte kulturnicenter@zkms-litija.si. Se vidimo!

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

ODDAJA V NAJEM DVA
POSLOVNA PROSTORA

v stavbi Kulturnega centra na naslovu Trg na Stavbah 8a.
Prostora sta v drugem nadstropju, eden v izmeri 10 m2, drugi v
izmeri 23 m2. Najemnina znaša 11 EUR na m2 in vključuje stroške
ogrevanja, elektrike in komunalnih storitev.
Več informacij na kulturnicenter@zkms-litija.si ali po telefonu
01 89 00 200 in 031 689 160.

Številčen obisk muzeja na
slovenski kulturni praznik

Mestni muzej Litija je na slovenski kulturni praznik,
8. februarja, odprl svoja vrata obiskovalcem in, kot
se je izkazalo, nikakor ne zaman. Obiskalo nas je namreč kar 78 obiskovalcev iz Litije in okolice, ki so si ogledali gostujočo pustno fotografsko razstavo, video projekcijo starih karnevalskih posnetkov in stalne
muzejske zbirke. Velik obisk kaže na to, da zanimanje za litijsko zgodovino vztrajno narašča in da se naši obiskovalci v muzeju dobro počutijo.
Hvala vsem za prijetno druženje ob našem kulturnem prazniku!

Kulturno-zgodovinska pot »Po stopinjah
čolnarjev«

V soboto, 5. marca, bomo ponovno nadaljevali s sprehodi po kulturno-zgodovinski poti. Start je ob 10. uri pred Mestnim muzejem
Litija in traja cca. 2 uri. Pot ni težavna in je primerna za vse starosti.
V primeru dežja odpade. VABLJENI!

Ročno izdelani pirhi v Mestnem muzeju Litija

V muzeju bomo 7. marca, ob 18. uri, odprli velikonočno razstavo
starih velikonočnih razglednic in ročno poslikanih pirhov, ki sta jih
desetletja izdelovali dve domačinki. Vabimo vas, da nas obiščete in
si ogledate čudovito poslikane velikonočne umetnine!

Maske danes, obrazi jutri – pustna kultura
XX. stoletja na Slovenskem

27. januarja smo pripravili gostujočo fotografsko razstavo Maske
danes, obrazi jutri avtorice Andreje Bajželj Zupanec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Razstava s fotografijami karnevalskega
dogajanja v XX. stoletju, tako v Litiji kot drugod po Sloveniji, zajema vzdušje, veselje in inovativnost ob tej norčavi slovenski tradiciji.
Poleg razstave je na voljo tudi video projekcija starih litijskih karnevalskih posnetkov iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Razstava bo
odprta do konca februarja. Vabljeni!

MUZEJ DOMUJE V STARI SODNIJI

V mesecu decembru smo uspeli v prostore stare sodnije preseliti vse
stalne muzejske zbirke. Urejamo in dopolnjujemo tudi muzejski arhiv,
zato nadaljujemo z zbiranjem gradiva – stare razglednice, dokumenti, časopisni članki, predmeti, fotografije, video posnetki – vse nam
pride prav pri oblikovanju litijskih zgodb!
Vljudno prosimo vse lastnike starih arhivov, da nam pri tem pomagajo s svojimi prispevki, saj vsak najmanjši kamenček prispeva
k celostni lepoti mozaika litijske kulturne dediščine. Hvala vsem!

Prireditvi ob slovenskem
kulturnem prazniku

Čeprav smo za 25. 2. 2016 napovedali večer s prevajalkama poezije Tomaža Šalamuna v makedonščino, je zaradi njune zadržanosti prišlo do spremembe. V četrtek, 25. 2. 2016 vas ob 19. uri vabimo na razstavo
likovnikov in fotografa kisovške skupine LIKI, ki deluje v društvu
Svoboda Kisovec. Ob branju poezije sodobnih slovenskih avtorjev
bo za kulturni program poskrbela Glasbena šola Litija in Šmartno.
Od sredine februarja je v knjižnici Šmartno na ogled razstava fotografij Stojana Femca, Šmartno moraš imeti rad. Na srečanje z avtorjem vas bomo povabili v pričetku marca. V litijski knjižnici pa so na
ogled dela kisovških likovnikov, ki delujejo v društvu LIKI.

Frpruh, nova pesniška zbirka
Vladimirja Garantinija

Eden izmed avtorjev, ki ohranja spomin na rudarstvo, na knape,
je zagorski pesnik, Vladimir Garantini. Njegove rudarske pesmi so
nastajale dolgo časa, tudi zaradi izkušenj, ko je 10 let poučeval na
Rudarskem šolskem centru Zagorje in se srečeval s knapovskimi
učenci, rudarji, inženirji, gospodinjami, upokojenci; s šaljivimi in žalostnimi dogodki. Veliko pesmi je nastalo v knjižnem jeziku, še več
pa v zagorskem narečju. Na koncu najnovejše zbirke, Frpruh, ki je
izšla v letu 2015, je tudi slovarček rudarskih popačenk, ki so znane
samo v ožjem zagorskem okolju. Zbirko je z ilustracijami opremil
slikar Jože Ovnik, tudi poznavalec rudarstva, skozi oči očeta rudarja
in zaradi bivanja v dveh rudarskih krajih, Trbovljah in Velenju. Da
imajo ilustracije posebno »dušo«, je uporabil stekleničko črnila iz
»mašinhauza« trboveljskega »Drajeršohta«, iz leta 1919. Oba umetnika bosta gosta literarnega večera v Knjižnici Litija, v torek, 15.
marca, ob 19. uri. Dogodek bodo popestrili tudi glasbeniki, med
njimi Knapovske punce. (* frpruh- jamski zrušek)

Približevanja s Pavletom Ravnohribom

Pavle Ravnohrib se je rodil leta 1956 v Ljubljani. Vpisal se je na študij igre in umetniške besede na ljubljansko AGRFT, kjer je absolviral
leta 1980, in se nato zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču.
Diplomiral je leta 2002.
Ves čas svoje poklicne poti sodeluje z različnimi gledališči. Njegov
glas dobro poznamo tudi z radijskih valov, igral je v številnih filmih
in glavno vlogo v TV nadaljevanki Prešeren, zlasti mlajši gledalci
pa ga poznajo tudi kot dolgoletnega voditelja otroškega kviza Male
sive celice. Srečanje z njim bo v ponedeljek, 22. 2. 2016, ob 19.uri,
v Kulturnem centru Litija. Z njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.

Ustvarjalni člani LILE

Ne samo likovna in fotografska, tudi literarna sekcija v društvu LILA
je precej ustvarjalna. Na predvečer materinskega dneva, 24. marca, bodo svoje literarne prispevke predstavili v šmarski knjižnici.
Ob branju poezije in proze boste lahko spoznali unikatni nakit, ki ga
izdelujeta članici LILE, Jelka Jantol in Nubia Anžel. Literarni večer
z razstavo bo v četrtek, 24. marca, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.

Dan zbiranja spominov – Mira Pregelj

V decembru letos bo minilo 50 let od smrti znane litijske slikarke
Mire Pregelj. Knjižnica Litija bo v sodelovanju z JSKD OI Litija in
Društvom Lila obeležila spomin na cenjeno umetnico.
Vabimo vas, da z nami delite spomine na slikarko, ki nam je zapustila bogat umetniški opus. Kljub temu premalo vemo o njej. Radi bi
zapisali, zabeležili in shranili spomine in doživetja, ki Litijane povezujejo z umetnico, ki jo je spremljal vzdevek »Litijska frajla«.
Ker bodo ljubiteljski slikarji tudi poustvarjali na temo njenih del, bi
želeli fotografirati tudi njene umetniške stvaritve.
Spomine bomo zbirali v petek, 11. marca od 14.-18. ure ter v
soboto, 12. marca od 9. – 12. ure v Knjižnici Litija.
Andreja Štuhec in Aleksandra Mavretič

Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h – 12h in 17h - 19h
sobota: 10h - 12h
Informacije in najave skupin:
gsm 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

SREČANJE KULTURNIH DOMOV SLOVENIJE - KUDUS

KULTURNI CENTER LITIJA

URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
ABONMA: SEDEM LET SKOMIN – MGL LJUBLJANA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
RAZSTAVA KISOVŠKIH LIKOVNIKOV, SKUPINA LIKI, SODELUJE GLASBENA ŠOLA LITIJA IN ŠMARTNO
KNJIŽNICA LITIJA
DAN ZBIRANJA SPOMINOV, ZBIRANJE NOVIH ZGODB ZA PROJEKT ZGODBE ŠMARSKIH HIŠ
KNJIŽNICA ŠMARTNO
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE EVGENA MALISA »DRUGAČNA LITIJA«
MC LITIJA
VARNI NA INTERNETU, POGOVOR Z UPORABNIKI
MC LITIJA
KULTURNI DOM ŠMARTNO
LETNI KONCERT ZVON-A IN GOSTOV: MOŠKI PEVSKI ZBOR PRIJATELJI IZ ŠENTVIDA PRI STIČNI
ZANIMIVA ZNANOST, SREČANJE Z DOMAČIM DIPLOMANTOM; MAG. JUDITA NEMEČEK: LJUDSKA GLASBA V LITIJI
KNJIŽNICA LITIJA
IZKUSTVENA DELAVNICA O ČUSTVENI INTELIGENCI
MC LITIJA
ARHITEKTURNI NASVET
MC LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
PREDSTAVA ZA UČENCE GLASBENE ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO
5. INTERNI NASTOP
DVORANA GŠ
likovna razstava društva LILA GRAFIKA in RISBE
avla občine Litija
KONCERT OKTETA VALVASOR OB 30-LETNICI DELOVANJA - »MOJA ZA ZMERON, ZMERON MOJA …« KULTURNI CENTER LITIJA
VODENI SPREHOD PO KULTURNO-ZGODOVINSKI POTI »PO STOPINJAH ČOLNARJEV«
START: MESTNI MUZEJ LITIJA
VELIKONOČNA RAZSTAVA
MESTNI MUZEJ LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA VAČE
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
DAN ZBIRANJA SPOMINOV NA MIRO PREGELJ
KNJIŽNICA LITIJA
DAN ZBIRANJA SPOMINOV NA MIRO PREGELJ
KNJIŽNICA LITIJA
FRPRUH, NOVA PESNIŠKA ZBIRKA VLADIMIRJA GARANTINIJA, RAZSTAVA ILUSTRACIJ JOŽETA OVNIKA
KNJIŽNICA LITIJA

IZKUSTVENA DELAVNICA O VODENJU
MC LITIJA
POTOPIS: MANCA ČUJEŽ: ZA DVA GROŠA FANTAZIJE: NEPAL PO POTRESU
KNJIŽNICA ŠMARTNO
STROKOVNA EKSKURZIJA U3 – DEŽELA PETRA KLEPCA
PET
18.3.
PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU – »LJUBEZEN JE MOČ, KER POMNOŽI
DVORANA NA POLŠNIKU
18.30
NAJBOLJŠE, KAR IMAMO! (A. EINSTEIN)«
SOB
19.3.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: OTROCI PISANEGA SVETA – DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET
KULTURNI CENTER LITIJA
SRE
23.3.
18.30
KONCERT NAJMLAJŠIH UČENCEV GŠ LITIJA - ŠMARTNO
KULTURNI CENTER LITIJA
ČET
24.3.
19.00
»LILA PIŠE IN NIZA«, LITERARNI VEČER ČLANOV LILE IN RAZSTAVA UNIKATNEGA NAKITA ČLANIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
KULTURNI CENTER LITIJA
SOB
26.3.
20.00
PREMIERA: KRATKO IN JEDRNATO 2 – DRUŠTVO TOMBAS – IZREDNI TEATER
KULTURNI CENTER LITIJA
19.30
ABONMAJSKA PREDSTAVA: KRATKO IN JEDRNATO 2 – DRUŠTVO TOMBAS – IZREDNI TEATER
ČET
31.3.
18.30
6. INTERNI NASTOP
DVORANA GŠ
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

TOREK, 8.3.2016, ob 16.uri

DRUŠ T VA

Srce Slovenije v januarju na dveh
turističnih sejmih
Srce Slovenije se je v januarju predstavljajo na dveh pomembnih
turističnih sejmih. Kot avtodomarska destinacija smo bili prisotni
od 16. do 24. januarja 2016 na turističnem in karavaning sejmu
CMT (Caravan, Motor und Touristik) v Stuttgartu v Nemčiji, ki
je zanimivo za nas zaradi visoke kupne moči tamkajšnjega prebivalstva in bližine Slovenije. Predstavitev je potekala v okviru nemškega združenja Mein Platz, ki promovira nemška in tuja postajališča
za avtodome. Iz občine Litija so v mrežo počivališč za avtodome
vključeni trije ponudniki: Domačija Paternoster iz Brega pri Litiji,
Eko turistična kmetija Lavrič iz Malih Sel pri Vačah in Tenis klub
AS iz Litije.

Februar 2016
bila predstavljena predvsem ponudba za
aktivno preživljanje prostega časa. Skupaj z zavodom Turizem Ljubljana smo bili
prisotni na prostoru RDO Osrednja Slovenija. Obiskovalci sejma so z veseljem
posegali po novih promocijskih materialih
Srca Slovenije - prenovljeni trganki z zemljevidom območja in predstavitvami
turističnih ponudnikov ter skupni koledarček Utrip prireditev v Srcu Slovenije.
Dobite ga brezplačno na Razvojnem centru Srca Slovenije (Kidričeva c. 1, Litija).

Pridobite srček kakovosti Srca Slovenije za
svoje rokodelske ali prehranske izdelke

Razvojni center Srca Slovenije želi kvalitetne rokodelske izdelke ter
pridelke in prehranske izdelke z območja Srce Slovenije nagraditi z
znamko kakovosti. Posebna oznaka - srček kakovosti bo na izdelkih
predstavljal dodano vrednost in zgradil trajno zaupanje potrošnika
v naše izdelke. Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne
tržne znamke Srce Slovenije za rokodelske izdelke ter za pridelke
in prehranske izdelke bo objavljen 15. februarja 2016 na www.
razvoj.si. Prvo ocenjevanje, ki bo za ponudnike brezplačno, bo potekalo predvidoma v aprilu 2016. Dodatne informacije: info@razvoj.
si, 01 89 62 710.

Nove uradne ure VEM točke v Litiji
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Z DONACIJO REŠUJEMO ŽIVLJENJA
Širjenje mreže avtomatskih eksternih defibrilatorjev
(AED) po Sloveniji naglo napreduje.
Družina Grčar iz Ljubljane, s koreninami iz naših krajev,
je krajanom Gabrovke podarila napravo AED.
Ob izgubi žene in mame Marjane so se odločili, da namesto cvetja in
sveč zbirajo sredstva za nakup naprave AED. Zbrali so zadosti sredstev za nakup kar dveh naprav.
Eno so namestili v svojo ulico v Ljubljani – Dravlje. Za drugo napravo
so se odločili, da se namesti na območje Moravč pri Gabrovki.
V KS Gabrovka se sedaj nahajata dve napravi AED: ena pri objektu
OŠ Gabrovka (zeleni vhod), druga v Moravčah na objektu nekdanje
zbiralnice mleka, poleg podjetja Sandi Tours. Obe napravi sta dostopni vse dni v letu, 24 ur dnevno.
Želja v prihodnje je, da se naslednji AED namesti na območje Tihaboja.
Kaj je AED? »Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska varna in enostavna naprava, ki je sposobna zaznati zastoj
srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje.« *http://www.aed-baza.si/
Družina Grčar je napravo podarila v last in vzdrževanje PGD Gabrovka
ter v uporabo vsem, ki bi jo na tem območju potrebovali.
Tako smo člani PGD Gabrovka v sodelovanju z družino Grčar in Rdečim križem v mesecu decembru izvedli predstavitev in izobraževanje
o temeljnih postopkih oživljanja ter uporabi avtomatskega eksternega defibrilatorja.

PONEDELJEK 8:00 – 15:00
TOREK 8:00 – 15:00
Stranke sprejemamo le po predhodni najavi
po telefonu na 01 89 62 710.

Ne spreglejte: prihajajo novi razpisi za kmete!

Srce Slovenije je s svojo avtodomarsko ponudbo predstavljeno v
katalogu »Stellplätze 2016«, ki ga je združenje Mein Platz izdalo ob
odprtju sejma v nakladi 150.000 izvodov.
Od 27. do 30. januarja 2016 pa se je Srce Slovenije predstavilo še
na osrednjem slovenskem turističnem sejmu Natour Alpe-Adria
2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na katerem je

»ARHEOLOŠKA POT VAČE«
PREJELA NAGRADO ZA NAJBOLJŠO
REGIJSKO TEMATSKO POT 2015
»Arheološko pot Vače« je l. 2008 postavilo Društvo
za razvoj in varovanje GEOSS-a. Pot je namenjena
spoznavanju pestre arheološke dediščine tega območja, hkrati pa
nudi sprehod po neokrnjeni naravi s prelepimi razgledi po Zasavskem hribovju.
Arheološka pot se prične pri povečani situli v vasi Klenik, avtorskem delu kiparja Vekoslava Bombača. Dolga je približno 4 km in
je označena z rdečimi usmeritvenimi tablicami. Ob poti stoji 11 obvestilnih panojev z razlago v slovenskem in angleškem jeziku, ki jih
dopolnjujejo risbe, fotografije in načrti. V sliki in besedi so predstavljene pomembnejše arheološke najdbe in raziskovalci, ki so v
poznem 19. in zgodnjem 20. stol. izkopavali na Vačah. Označeno je
tudi mesto, kjer je bila odkrita najbolj znana arheološka najdba iz
Slovenije, znamenita »vaška situla«. Na vsakem obvestilnem panoju
je skica arheološke poti z označenimi postajami in naznačenim trenutnim mestom postanka. Pot dopolnjuje razstava v Domu GEOSS
- Muzeju Petra Svetika, ki prikazuje življenje v železni dobi.
Od l. 2012 Društvo GEOSS dvakrat letno prireja nedeljske pohode
po prostoru arheološkega najdišča na Vačah. Pohodi so namenjeni
vsem ljubiteljem naravne in kulturne dediščine in gibanja v naravi.
Strokovno razlago vsakič pospremi gledališka igra v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc, postavljena v čas železne dobe. Približuje
se naš naslednji pohod, že osmi po vrsti, ki bo potekal 3. aprila, o
njem pa bo več besede v prihodnji številki Občana.
V letu 2015 smo »Arheološko pot Vače« prijavili na natečaj za najboljšo tematsko pot, ki je potekal v organizaciji Turistične zveze
Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in
kolesarjenje. Po dveh ogledih in ocenjevanju je strokovna komisija
»Arheološko pot
Vače« razglasila
za eno od dveh
najboljših tematskih poti ljubljanske regije. Prvo
mesto si deli s
Potjo po turistični vasi Pristava iz
Ivančne Gorice.
Vse zmagovalne
poti posameznih
regij so se pred- Prevzem nagrade na sejmu Natour Alpe Adria.
stavile na sejmu Natour Alpe Adria, ki je potekal od 27. do 30. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na odru hale C so bili
v soboto, 30. januarja, razglašeni rezultati in podeljena priznanja. V
zabavnem programu prireditve je »Arheološko pot Vače« predstavil
Lovro Lah iz Družinskega gledališča Kolenc, ki je pokazal, kako je
Janez Grilc daljnega leta 1882 našel znamenito situlo z Vač.
Vsem društvom, občinskim in drugim institucijam, ki so avtorji poti,
iz srca čestitamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja z njimi.
Zahvala in čestitke pa gredo tudi zgoraj naštetim organizatorjem
dogodka, ki so nam sodelujočim dali enkratno priložnost, da se
predstavimo in promoviramo svoje poti. Z natečajem so prireditelji pokazali na velik turistični potencial tematskih poti. Hkrati so
opozorili na nujnost sodelovanja lokalne, regionalne in nacionalne
ravni pri oblikovanju tematskih poti v turistične produkte. Trajnostno naravnani turistični produkti, ki vključujejo nenehno skrb za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine, bodo krajem omogočili
večjo prepoznavnost in prinesli možnost novih zaposlitev, tega pa
si dolgoročno želimo vsi.
dr. Vojka Cestnik, Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a

V prihodnjih tednih bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo različne razpise. Upravičenci boste lahko pridobili
nepovratna sredstva za prilagoditev na podnebne spremembe
in naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav, za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, za naložbe v nakup
nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter za
naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Stopnja javne podpore bo različna glede na posamezne razpise, od 30 do 100 %
upravičenih stroškov. Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi
dokumentacije se obrnite na Razvojni center Srca Slovenije, 01 89
62 710, info@razvoj.si.

Kulturni praznik
s pridihom japonske
kulture
Dole, 7. februar 2016. V nedeljo dopoldne so do zadnjega kotička
večnamenskega prostora POŠ Dole napolnili obiskovalci, ki so prišli počastit slovenski kulturni praznik, dan pred Prešernovim dnevom. O Japonski in njeni kulturi je bilo tisti dan govora. Seveda pa
ni manjkalo ŽPZ Zarja, ki nam je za začetek zapel slovensko himno,
pa nastopa učencev od vrtčevskih do nekoliko starejših, ki so svojo
besedo in glasbo namenili kulturi. Zapela pa je tudi pevska skupina
Izgnanci.
Če je kultura ogledalo sleherne duše, jo je v osebi, ki je bila predstavljena veliko, ni vezana ne na čas in ne na državo iz katere prihaja. Vesela sem
bila, da sem lahko
predstavila slikarko, ki prihaja iz
prefekture Ehime
na Japonskem, to
je Keiko Miyazaki Vahčič, ki se je
leta 2006 skupaj
z možem Antonom
za stalno naselila v
Sloveniji. Študirala
je v Angliji, leta 2001 nadaljevala magistrski študij, se izpopolnjevala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, nato
pa še en semester v Krakovu na Poljskem. Razstavlja po številnih
krajih po Sloveniji.
Navduševali smo se lahko nad njenim melanholičnim razpoloženjem, ki se kaže s podobami rajske ptice, ki leti nad pokrajino posuto s cvetjem, pa japonskimi dežniki, metulji in oblaki, ki bi jih
lahko razumeli kot večni krog rojevanja in umiranja. Pri večini njenih motivih, še zlasti dopolnjenimi z motivi rib, oblimi prelivi valov,

Kljub temu, da je bilo vabilo na izobraževanje ponešeno v vsa gospodinjstva po krajevni skupnosti (cca 500), obveščanje je potekalo tudi
s pomočjo svetovnega spleta ter ustnih obvestil, se nas je izobraževanja udeležilo le okrog 35 krajanov. Vsem, ki vabila niste prejeli se
iskreno opravičujemo, ugotovljeno je bilo, da imate na nabiralniku
nalepko o neprejemnaju reklamnih obvestil.
Člani PGD Gabrovka se iskreno zahvaljujemo družini Grčar za zaupanje podarjene naprave AED. Zahvali se pridružujejo tudi vsi krajani,
saj je naprava namenjena vsakomur, ki bi potreboval pomoč v primeru zastoja srca.
Zatorej, ko sokrajan potrebuje zdravniško pomoč, klic na 112 in s
pomočjo naprave AED POMAGAM, OŽIVLJAM, REŠIM.
Naj besedilo zaključim z besedami krajanke Janje, ki je ob podarjeni
napravi AED zapisla: »In tako boš vedno z nami v svojem ljubljenem
kraju in nas varovala«.
Za PGD Gabrovka, Rok Resnik

fantazijskimi rožami, številnimi origami, so opazne premišljene svetlobne in kompozicijske študije. Različna razpoloženja slikarka povdarja s toplimi oziroma hladnimi barvami, s katerimi naslika motiv
valov, rož ali sanjskega neba. Vseskozi je bilo čutiti ženski princip
slikarstva.
Za mnoge je bila zanimiva in poučna razlaga
življenja povsem običajne japonske družine, njen pogled na
vzgojo in šolanje.
Čeprav so Dole zelo
majhen kraj, so pa živ
dokaz, kako je mogoče
v takem okolju speljati
kar precej kulturno zabavnih prireditev. Kot vedno so stopili skupaj KUD Venčeslav Taufer, pod katerega okrilje sodi ŽPZ Zarja,
pevska skupina Izgnanci, pa prizadevni učenci in njihove mentorice, glavna organizatorka nedeljske proslave, Barbare Težak. Kar
precej se je dogajalo v našem okolju, v soboto smo gostili kurente s Ptuja in pomagali pri maškeradi, v ponedeljek, na sam
praznik, pa organizirali recital. Slovenci smo kulturni narod, ne
glede na to, kje bivamo, naše srce pa lahko seže tudi dlje, tokrat
do Japonske. »Aligato« vsem, ki ste prispevali h kulturnosti kraja in
njenih krajanov. 
Jožica Vrtačnik

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!
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DRUŠT VA / ZAN IMIVOSTI
RUBRIKA

Februar 2016
Zbor članov
VA B I LO
Vabimo vas na redni letni zbor članov Društva
diabetikov Litija in Šmartno, ki bo
v sredo 16. marca 2016 ob 17. uri v Mestnem
muzeju Litija, C. komandanta Staneta 2

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika
2. Izvolitev organov zbora članov
 delovno predsedstvo
 zapisnikarja, 2 overovatelja zapisnika
 verifikacijsko komisijo, predsednika in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila o delu društva za leto 2015
 poročilo predsednice društva
 finančno poročilo za leto 2015
 poročilo nadzornega odbora
5. Razprava in sprejem poročil
6. Sprejem pravilnikov in internega akta:
 o zavarovanju osebnih podatkov
 o materialno-finančnem poslovanju
	
 o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih računov
7. Program dela za leto 2016 in finančni plan za leto 2016,
8. Razprava in sprejem finančnega plana in programa dela za leto
2016
9. Predlog za novega člana v NO društva in člana v IO društva
10. Potrditev in sprejem novih članov v IO in NO
11. Potrditev članarine za leto 2016
12. Beseda gostom
13. Razno
Gradivo za zbor članov je na vpogled v času uradnih ur na sedežu
društva od 29.2.2016 dalje.

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

Vabimo vas na zdravstveno predavanje z naslovom Oskrba ran in
sodobne obloge, predavanje bo v predavalnici knjižnice Litija, v
torek 22. 3. 2016 ob 16. uri. Predavala bo ga. Melita Grumerac,
zdrav.med.teh.

EDUKATIVNO OKREVANJE:

Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 17.4.
do 24.4.2016.
Namestitev
Hotel Svoboda ****
Vile ***

7 polnih penzionov
497,00 €
387,00 €

7 pol penzionov
427,00 €
308,00 €

Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati
dodatni popustov.
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 50 €, podpornim članom pa 25 €
enkrat v letu.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek
znaša manj kot 430,00 € (potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob
prijavi 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
17.4.2016 izpred železniške postaje. Prijavite se lahko v društveni
pisarni, hkrati poravnate 10.00 EUR akontacije odpovednega rizika. Zaradi zasedenosti hotela in vil, vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 4.4.2016.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA

V društveni pisarni v sredo 2.3.2016 in 6.4.2016 od 8.00 do 10.00
ure. V Društvu upokojencev Šmartno 16.3.2016 od 8.00 do 10.00 ure.

OBISK DOMA TISJE

Kot vsako leto bomo tudi letos (23.3.2016) obiskali naše člane in
oskrbovance doma, jim popoldne popestrili s kratkim kulturnim
programom.

TELOVADBA

Poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.00 v športni dvorani Litija.
Obveščamo vas, da v mesecu marcu odpade 21.in 23., v mesecu
aprilu pa 11., 13. in 20. 2016

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA
IN ŠMARTNO PRI LITIJI

TRADICIONALNI NOVOLETNI ŠAHOVSKI
TURNIR

V soboto, 12. decembra 2015., je šahovska sekcija pri Medobčinskem društvu invalidov občin Litija in Šmartno priredila hitropotezni turnir. Potekal je v veliki dvorani gostilne Kovač, v kateri se je
zbralo 40 šahistov iz vse Slovenije. Turnir je bil razmeroma močan,
saj so se ga med drugimi udeležili en velemojster, trije mednarodni
oziroma FIDE mojstri, ena nacionalna mojstrica ter deset mojstrskih kandidatov.
Zmagal je FIDE mojster Marjan Kastelic s 7,5 točke od 9 mogočih,
enako število točk je zbral tudi drugo uvrščeni mednarodni mojster
Leon Mazi. Litijani se tokrat niso najbolje uvrstili; najboljši je bil
Srečko Obolnar z 21. mestom.
Ta turnir zadnja leta imenujemo Tradicionalni Božično novoletni hitropotezni turnir, tokrat že 34. po vrsti. Prvič smo tak turnir v Litiji
priredili decembra leta 1980. Pomeni, da bi letošnji moral biti že
petintrideseti, očitno pa je bil enkrat v tem obdobju izpuščen. V
začetku smo turnir imenovali Vikend turnir. Organizatorja sta bila
Nebojša Milinković – Nele in Franci Prettner, ki sodelujeta pri organizaciji turnirja še danes.
Prvega turnirja leta 1980 se je udeležilo 50 šahistov, med drugimi
2 mednarodna mojstra, 2 mojstra in 24 mojstrskih kandidatov. Naslednje leto je bilo že 54 udeležencev. Ker je Šahovski klub Litija, v
okviru katerega so bili ti turnirji takrat organizirani, pred leti poniknil, je grozila prekinitev te zanimive tradicije. Na srečo pa je Medobčinsko društvo invalidov prevzelo organizacijo in seveda tudi stroške nadaljevanja vsakoletnih decembrskih hitropoteznih turnirjev.
Šah se trenutno v Litiji odvija le še v okviru društva invalidov in še to
z razmeroma malim številom šahistov. Vedno pa ni bilo tako. Navajam le nekaj primerov aktivnosti litijskega šaha v preteklem obdobju:
• leta 1960 je litijska šahovska ekipa sodelovala v Kranju na turnirju jugoslovanskih mest. Zmagala je Ljubljana, drugi je bil Titov
Veles, tretji Kranj, četrta Litija itn.
• T akratna množičnost je razvidna na primer iz prvenstva Litije
leta 1975, ki se ga je udeležilo 40 šahistov tako, da je prvenstvo
moralo potekati na dveh izbirnih in zatem na finalnem turnirju.
Predsednik šahovskega kluba je bil takrat dober šahist in organizator Ivo Baus.
•N
 jegova zasluga je bilo gostovanje takratnega aktualnega svetovnega šahovskega prvaka Anatolija Karpova leta 1975 v Litiji,
ki je v prostorih kegljišča odigral simultanko z litijskimi šahisti.
•N
 ekaj vidnejših uspehov litijskih šahistov:
-M
 ilinković Nebojša je bil l.1980 prvak Zasavja v hitropoteznem
šahu
- Srečko Kolar je na prvenstvu Jugoslavije v dopisnem šahu l.
1981 dosegel 6. mesto
- Učenka Olga Pinter je leta 1982 delila 6. mesto na pionirskem
prvenstvu Jugoslavije.
Simultanke so bile svoj čas pogoste in zelo popularne šahovske prireditve. V Litiji so igrali simultanke poleg že omenjenega Karpova
in njegovega sekundanta velemojstra Furmana še velemojstri Pirc,
Parma, Djurić in še več drugih znanih šahistov.
Želimo in upamo, da bi mladi rod šahistov, ki se bo tudi v Litiji slej
ko prej pojavil, nadaljeval tradicijo šaha, med drugim tudi tradicijo
novoletnih hitropoteznih turnirjev.
Ob tej priliki vabimo vse občane, tudi neinvalide, ki imajo željo igrati šah, da se nam pridružijo. V novem domu invalidov imamo dobre
pogoje tudi za izvajanje šahovske dejavnosti.  Franci Prettner

Vabimo vas na redni zbor članov Medobčinskega
društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji,
ki bo v četrtek 17. marca 2016 ob 17. uri
v Gostišču Kovač v Litiji.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU PUNGART

Skupaj z MDI nadaljujemo pod strokovnim vodstvom plavanje in vadbo v bazenu, vsako sredo med 16.00 in 17.00 uro. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE:

Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17.00 uri.

POHODI

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno
odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Slivnica, Sv.Primož nad Kamnikom, kjer je zanimanje večje in bo organiziran avtobusni prevoz,
se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred odhodom
z obveznim plačilom akontacije.
3.3.2016
10.3.2016
17.3.2016
24.3.2016
31.3.2016
7.4.2016
14.4.2016
21.4.2016
28.4.2016

Litija – Šmohor in nazaj ob 8. uri vlak
Litija-Javorje-Debeče-Pristava in nazaj ob 8.uri
Litija-Cerovca-Tisje in nazaj ob 8 uri
Litija-Golišče in nazaj ob 8. uri
Litija-Maljek-Sp.Log in nazaj ob 8. uri
Litija –Slivnica in nazaj avtobus ob 7. uri
Litija-Dešen-moravški dom in nazaj ob 8. uri
Litija-Sv.Primož nad Kamnikom in nazaj ob 8. uri avto.
Litija-Lovrenc-Kozje in nazaj ob 7. uri vlak

Jože Groboljšek
Ivan Lamovšek
Lojze Hauptman
Jože Groboljšek
Ivan Lamovšek
Lojze Hauptman
Jože Groboljšek
Ivan Lamovšek
Lojze Hauptman

KOPANJE v Dolenjskih, Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah

Nudimo vam nakup celodnevnih kart za kopanje, tudi ob vikendih in
praznikih v Krkinih bazenih.

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 namenite 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 ČLANARINE
Članarina za leto 2016 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

ZAPUŠČENI MUCKI
V Litiji se zadnje čase opaža, da se v okolici Petrola in Istra B. pojavlja vedno več mačjih mladičev, pa tudi mucke stare okoli enega
leta. Lačne in nekatere po videzu bolne tekajo pod avtomobile, ali
pa se dobrikajo naključnim ljudem. Nekaterim muckam se nasmehne celo sreča, da ga vzamejo v naročje in mu ponudijo dom, kot sta
to storila Sandra, pa Mio… hvala v imenu teh zapuščenih živalic.
Ugotovila sem, da se te mucke največkrat pojavijo na Brodarski
ulici in pri nekaterih je očitno, da so bile navajene stanovanja. Torej nekdo poskrbi na nehuman način, da se jih znebi, oziroma kar
odvrže, tako kot gospod v belem karavanu, na cesti med Ježo in
Zagorico. Iz vozečega avtomobila je odvrgel mladička, ki je od padca močno zajokal. Vzela ga je naključna sprehajalka – hvala. Ker je
zanemarjanje živali kaznivo dejanje je potrebno tako dejanje prijaviti pristojnemu organu.
Ne zatiskajte si oči in ne zanašajte se na druge, kajti več osveščenih ljudi pomeni manj trpečih živali. Hvala tistim, ki poskrbite zanje.
Mateja U.

dom tisje
ŽIVLJENJE STANOVALCEV V DOMU
TISJE – ENOTA LITIJA

V Enoti Litija je bivanje urejeno po sistemu gospodinjskih skupin, ki stanovalcem nudijo prijaznejšo
obliko življenja v domu. Stanovalci se v gospodinjsko skupino vključujejo glede na svoje želje,
interese in sposobnosti. Tako se lahko stanovalci prostovoljno
pridružijo gospodinji pri opravljanju vsakodnevnih gospodinjskih
opravil, pomagajo pri pripravi obrokov hrane, lahko pa opravijo tudi
kakšno drugo delo. Stanovalcem, ki se ne zmorejo več vključiti v
delo, omogočamo, da dogajanje opazujejo in spodbujajo svoja čutna zaznavanja.
Glavni namen je za stanovalce ustvariti kvalitetno in prijetno bivanje v domu. Trudimo se, da so dnevi za stanovalce bogatejši, pestrejši in koristnejši in zato v ta namen izvajamo različne dejavnosti
in aktivnosti, ki potekajo po vseh enotah doma. Aktivnosti so si po
vsebini, obliki in namenu različne in se odražajo po potrebah, željah
in sposobnostih stanovalcev.
Ker spodbujamo in smo odprti za prostovoljstvo, v dom vstopajo
tudi prostovoljci iz lokalne skupnosti, ki sodelujejo pri spletanju
skupne mreže medgeneracijskega povezovanja.
Bistvo prostovoljnega medgeneracijskega dela je izmenjava izkušenj in spoznanj, negovanje medčloveških odnosov, medsebojno
druženje, spoznavanje, sodelovanje, navezovanje novih stikov ter
izražanje kreativnosti.
Za prijetno bivanje v domu so velika obogatitev tudi družabniki, ki
individualno pristopajo do stanovalcev. Na ta način tudi ti pripomorejo k večji kakovosti življenja stanovalcev v domu. Tako se vsakodnevno srečujejo s stanovalci in bogatijo trenutke jeseni življenja.
V okviru delovne terapije se izvaja učenje dnevnih aktivnosti, s katerimi se ohranja ali ponovno vzpostavlja samostojnost stanovalcev v vsakdanjem življenju.
Za stanovalce, ki želijo ohranjati svoje možgane in spomin v kondiciji, pa je začela delovati tudi skupina za krepitev spomina.
Ne manjka tudi kulturnih prireditev, ki se jih udeležujejo tako stanovalci kot tudi njihovi svojci.
V svečanu smo v sodelovanju z gospo Aleksandro Mavretič ter
pevci pevskega zbora OŠ Gradec pod vodstvom profesorice Ane
Tori obeležili kulturni praznik ter se spominjali lepih besed našega
največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Ob tem dogodku je svoje pesmi podelila tudi stanovalka doma, gospa Jolanda
Kocjančič.
Zabavno in pevsko obarvano popoldne so za stanovalce pripravili
tudi člani Etnološkega društva Jurija Humarja Primskovo.

Kurenti s Ptujskega polja so prišli v dom, da bi pregnali zimo in
stanovalcem prinesli pomlad.
Tudi pust nas
je nagajivo požgečkal. Tako
so se stanovalci skupaj z
zaposlenimi
našemili v pustne maske in
veselo pustovanje preživeli
z učenci 2. in
3. razreda OŠ
Gradec ter njihovimi učiteljicami. Prav tako so nas z obiskom prijetno presenetili tudi otroci iz vrtca Litija, enota Ribica, ki so s sprehodom v pustnih maskah polepšali dan stanovalcem.
Renata Ozimek
Klavdija Zupančič

ŠPO RT
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OBČNI ZBOR SADJARSKEGA
DRUŠTVA LITIJA

Tradicija srečevanja "Starih Litijank"
se nadaljuje
Tudi letošnji "debeli četrtek" je bil vesel, oblekle smo se v pustne
šeme in se poveselile. Zakaj? Zato, ker je bilo prvo takšno srečanje
litijskih deklet že davnega leta 1947, na pustni "debeli četrtek" v
hotelu Turist v Ljubljani. Tudi takrat so bile maske obvezne. Kasneje, telefonov še
ni bilo, časa za pisna
sporočila tudi ne, a
dekleta so vedela,
da pustnega "debelega četrtka" ne
smejo zamuditi in so
se redno srečevala v
Restavraciji Pošta v
Litiji v pustnih kostumih. Srečanja so se nato preselila v gostilno Borišek, sedaj pa se
srečujemo v Bistroju Valvazor. Naša srečanja pa smo spremenile,
tako da se srečamo vsake 3 mesece in to vedno ob četrtkih.
Med nami so še danes dame, ki so se takrat kot mlada hudomušna
dekleta udeleževala srečanj ob "debelem četrtku", naša starost je
od 60 pa do 92 let. Organizatorka srečanj je ga. Breda Stanič, ki na
druženjih nikoli ne pozabi prebrati kakšne pesmi o Litijankah, starem litijskem mostu, pustnem karnevalu ali o zanimivih dogodkih v
preteklosti.... vsakič pa skupaj zapojemo še himno "Mi veseli smo
Litijani"! 
Miša urbič

LILA ODHAJA IZ ŠMARTNA

Občina Šmartno je decembra 2008 dodelila društvu LILA prostore v nekdanji šmarski
pekarni , poslej namenjeni za kulturo. Člani
LILA in drugi prostovoljci so uredili prostore
in jih imenovali Megličev atelje. Šest let so tu ustvarjali in organizirali razstave za šmarsko in litijsko občino odrasli likovniki, širili
dejavnost in ustanavljali nove sekcije. Poleg likovne sekcije LILA
-odrasli, ki je začela v teh prostorih, delujejo sedaj FOTO in VIDEO
sekcija, MALA LILA, CICI LILA in LILA PIŠE. V novembru 2015 je pogodba potekla. LILA je za stroške in najemnino vsak mesec odštela
50 evrov, občine je v novi pogodbi stroške povišala na 300 evrov.
Ker društvo denarja nima, se je dogovarjalo za manjšo vsoto. Sedaj
ima podpisano pogodbo do konca maja, najemnina in stroški pa so
200 evrov mesečno. V juniju se bo LILA preselila v Litijo, z dvema
KD (LILU in TOMBAS ) bo začasno v Kulturnem centru na Stavbah.

LILA USTVARJA, RAZSTAVLJA

Januarja in februarja sta delavnice imeli MALA LILA in CICI LILA.
Modelirali so z glino, risali in slikali aktualne dogodke in se učili novih
tehnik. LILA - odrasli so dokončevali lanskoletni
projekt GRAFIKA in RISBA (mentor Jože Potokar
- Cvrčo) za Zlato paleto, in
ga nadaljevali v februarju z
mentorjem Zoranom Pozničem s klasičnim in sodobnim slikarstvom. Letošnje
teme Zlate palete so slovenske gore in vrhovi, gostilniški motiv in verske
stavbe in znamenja. Lila odrasli začenja tudi projekt INDUSTRIJSKA
GRAFIKA. FOTO LILA pripravlja donacijo za Dom Tisje v Litiji. Za
opremo doma bodo podarili svoje fotografske posnetke. LILA PIŠE
ima interne mesečne predstavitve in izbira gradivo za publikacijo.
Napovedane razstave in dejavnosti:
- 3. marec: likovna razstava GRAFIKA in RISBA - avla občine Litija
- 8. marec : nastop sekcije LILA PIŠE in likovna razstava članic na
prireditvi za DAN ŽENA
- 24. marec: literarni večer LILA piše in razstava nakita Jelke Jantol
in Nubie Anžel - knjižnica Šmartno
- V aprilu bosta razstavljali MALA LILA in CICI LILA.
Še vedno se nam lahko pridružite na naših delavnicah!
Predsednica LILA: Joža Ocepek

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa,
ter podiranje in obrezovanje v naseljih
v vseh situacijah.
Po dogovoru možen tudi odkup lesa
in odkup na panju.
Gozdarstvo Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače
Tel.: 041 244 274
E-mail: zunterprimoz@gmail.com
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Bralna značka v DU Litija
Bralna značka za člane DU Litija je delovala vse
do letošnje jeseni v okviru Literarne sekcije. V oktobru lani, pa je njena mentorica Milena Dimec
predlagala, da bi bila ta dejavnost samostojna in
da bi se v letu 2015/ 16 bralke in bralci našega
društva povezali s Knjižnico Litija, ki že vrsto let organizira bralno
značko za odrasle v srcu Slovenije pod nazivom Srčni bralec.
Knjižnica Litija je v novembru izdala pregleden priporočilni seznam,
ki obsega dvanajst pesniških zbirk in 49 leposlovnih del. Vsak bralec naj bi do aprila, ko se bralna značka zaključi, prebral 5 leposlovnih del in eno pesniško zbirko in s tem izpolnil pogoje.
V januarju pa je Knjižnica Litija povabila bralce, ki želijo sodelovati
v bralni znački, na čajanko z namenom, da izmenjamo mnenja, si
obnovimo dobre zgodbe in zaupamo izkušnje ob branju. Članice in
člani Bralne značke DU Litija smo bili vestni in prišli skoraj vsi in bili
kar malo presenečeni, da je bilo ostalih bralcev Knjižnice Litija le za
vzorec. Seveda nas to ni motilo. Bili smo lepo sprejeti. Morda smo
pogrešali malo več mnenj in priporočil s strani organizatorja, glede
na njihove pretekle izkušnje, morda tudi vsi naši člani niso uspeli
povedati svojega mnenja. Pa vendar, večer je minil v prijetnem druženju ob delih piscev lepe slovenske besede.
Veselimo se aprilskega srečanja, ko bodo med nas, bralce, povabili
tudi enega od avtorjev predlaganih del. 
Iva Slabe

Mali jubilej Literarne sekcije

Literarna sekcija je pričela z delovanjem v maju 2010, torej delujemo šesto leto. Ker pa smo se prvič javno predstavili v marcu 2011,
smo se dogovorili, da v marcu 2016 pripravimo prireditev NAŠIH 5
LET, kjer vam bomo poskušali povedati, zapeti in pokazati vse tisto,
kar smo v petih oziroma šestih letih našega delovanja ustvarili. Prvi
dve leti nas je bilo v skupini 17 članov, sedaj pa nas je 14, občasno
zaradi bolezni in drugih obveznosti tudi 12. To sicer ni veliko, je pa
prijetna, delovna in ustvarjalna skupina, ki se zaveda, da se družimo zato, ker imamo radi kulturo, cenimo prijateljstvo in si imamo
še veliko povedati. Želimo si tudi skupaj odkrivati ali ponovno obiskati slovenske znamenitosti, s katerimi se srečujemo na strokovnih
ekskurzijah.
Jubilejna prireditev NAŠIH 5 LET bo v torek, 22. marca 2016, v
prostorih Modre sobe Kulturnega centra. Res da je do takrat še
skoraj mesec dni, pa vas že sedaj prisrčno vabimo.
Člani Literarne skupine

Delavnice Delfin 2015, Izola
Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije je že tretje leto organizirala rokodelske delavnice za rokodelce iz
cele Slovenije. Namen organizacije rokodelskih delavnic je ohranjanje kulturne in tehnične dediščine, prenosu znanja in izkušenj na
sovrstnike in druge generacije, predvsem pa na mlade ter vzpodbujanju samozaupanja in aktivnega staranja starejših.
Druženje je potekala med 9. In 13. decembrom 2015 v hotelu Delfin.
Rokodelske delavnice je vodilo 15 ljubiteljskih mojstric in mojstrov.
Na delavnicah pa je sodelovalo 61 mentoric in mentorjev iz 40
Društev upokojencev iz vse Slovenije, ki so v treh dneh sodelovali
na različnih rokodelskih delavnicah (šivane voščilnice v tehniki pick
point, pletenje nogavic, reciklaža reklamnega papirja, oblačenje
steklenic in druge embalaže…
V hotelu je bila od začetka do konca rokodelskih delavnic tudi razstava izdelkov, ki jih ustvarjajo ljubiteljske mojstrice in mojstra (letos dva).
Društvo upokojencev Litija so zastopali trije; mojster Ivan Blažič
(Vače, šivane voščilnice), mojstrici Slavica Janež, Vače (pletenje nogavic) in Milena Dimec (oblečene steklenice – reciklaža).
Omeniti moramo tudi članico DU Litija, Branko Bizjan, ki je bila
članica pripravljalnega, organizacijskega odbora delavnic.
V zaključku delavnic v soboto zvečer pa so na posebni razstavi
predstavili vse izdelke, ki so jih mentorice in mentorji izdelali na
rokodelskih delavnicah v Izoli. 
Milena Dimec

NAPOVEDNIK
Sobota, 27.2.2016 indiv. ŠTRUSOV POHOD
Sobota, 5.3.2016, ob 6.30 – JURČIČEV POHOD
Torek, 8.3.2016 prijateljsko druženje na Mlinšah
Sobota, 19.3.2016 ob 7.30 – ŠMARJ. TOPL. – OTOČEC – SELA PRI RAT.
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

PUSTNI KARNEVAL V LITIJI
V soboto 6/2-2016 je v Litiji potekal tradicionalni pustni karneval. Kot naročeno se je nebo nad Litijo razjasnilo,
pregnalo gosto meglo in zasijalo je toplo spomladansko sonce, in privabilo na litijske ulice najmlajše našemljene
v prijetne pustne maske, ki so se nato zbrali v športni dvorani
Litija, kjer je potekal pustni »Živ Žav«. Dvorano so napolnili do
zadnjega kotička in to je bil nepozaben dan za najmlajše, seveda
pa tudi za starša, ki so pripeljali v dvorano svoje otroke.
Na Valvazorjevem trgu pa je v prostorih turističnega društva že
čakala posebna komisija, ki je sprejemala pustne krofe in jih ocenjevala. Žal je bila letos zelo skromna udeležba, saj je na ocenjevanje prineslo le šest gospodinj svoje krofe v ocenjevanje.
Ob 14, uri pa so se na parkirišču začele zbirati nastopajoče pustne skupine, ki so nato sodelovale v pustni povorki, od »Lidla«
in nato po Rozmanovem trgu do Športne dvorane Litija, kjer je bil
zaključek povorke ter razglasitev najboljših skupin.
Ura je kar hitro tekla, gledalcev pa je bilo iz minute v minuto več, ki
so napolnili parkirni prostor in celotno traso.
Točno ob 15. uri je pustna povorka krenila, seveda na čelu je bil
pustni prapor, za njim pa posamezne skupine, ki so prikazovale tematiko današnjega časa., ob zaključku pa ptujski orači, ki so odganjali zimo.
Žal pa moramo priznati, da karnevali, ki so sedaj v Litiji je le senca
tistega kar je bilo nekoč, tako po številu nastopajočih in tudi po obiskovalcih. Upamo pa, da se bodo v bodoče
finančne razmere v občini izboljšale, in upamo pa da bo tudi za to prireditev več denarja. 
Ciril Golouh

V petek 5/2-2015 ob 17. uri je v gostilni »KRZNAR«
potekal redni občni zbor Sadjarskega društva Litija. V sadjarsko društvo je vključenih 207 članov
tako iz občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji. Na zboru je sodelovalo 120 članov ter gostje,
podžupanja občine Litija Liljana LOVŠE, predsednik zveze
društev sadjarjev Slovenije
Jani GAČNIK, predsednik vinogradniškega društva Šmartno Jože ZADRAŽNIK ter predstavnika sadjarskega društva
»SOSTRO«.
Na zboru so pregledali realizacijo programa in delo društva za leto 2015. Aktivnosti so se izvajali v okviru predavanj na temo, in sicer; Tujerodne in invazivne
rastline, Minimalno varstvo
sadja in vrtnin na domačem
vrtu, Ekološko varstvo sadnega drevja in predelava
sadja (kis in sokovi).
Na terenu pa je bil pod strokovnim vodstvom prikazan
rez vinske trte, praktični
prikaz zimske in letne rezi
sadnega drevja.
V okviru programa so bile organizirane dve strokovne ekskurzije,
prva ekskurzija nas je vodila v Lukovico, kjer smo si ogledali proizvodnjo piva pod imenom »ROKOVNJAČ«.Od tu nas je pod vodila
na ekološko kmetijo Petra PRAŠKARJA V Podvrhu pri Braslovčah.
Savinska dolina prelepi naš kraj nas je zvabila še v prečudovit cvetoči »Mozirski gaj«, nato pa smo še zavili v Muzej lesarstva in gozdarstva , ki je v gradu Vrbovec v Nazarjah. Žal tu smo lahko obujali
spomine kako je bilo nekoč, kajti kar je bilo nekoč po osamosvojitvi
Slovenije ni več.
Po celodnevnem ogledovanju te lepe pokrajine smo še zavili v izletniško kmetijo »Dobrovc v Rečici ob Savinji, kjer so nas postregli z
bogatim kosilom.
Na poti proti domu pa smo si še ogledali sodoben »Briničev kmečki
mlin , kjer opravljajo dejavnost z valjčnim mlinom in tudi še z mlinom na kamne.
Druga strokovna ekskurzija nas je vodila v Posočje, kjer je potekala
prva svetovna vojna pred 100 leti. Pot je nas vodila iz Nove Gorice po prečudoviti soteski reke SOČE vse do Kobarida. V Kobaridu
smo si ogledali zelo znamenit muzej »Mlekarne PLANIKA« ter muzej
»Prve svetovne vojne« v katerem je prikazan kronološki potek in
kraji kjer je potekala soška fronta med prvo svetovno vojno.
Obiskali smo tudi Čebelarstvo »LUČKA« v Sužidu 41. ki ga vodita
Dušan ŽUNKO in Marija SIVEC iz Litije. Marija je dober poznavalec
čebelarstva in imata z možem več kot 500 čebeljih družin. Dejavnost ni samo pridobivanje meda, pač pa tudi vzgoja matičnjakov in
izdelava drugih čebeljih proizvodov (propolis, cvetni prah in drugo)
Sadjarsko društvo v okviru svoje dejavnosti sodeluje s svojo stojnico na »Martinovem sejmu v Šmartnem pri Litiji ter na razstavi
sadjarskega društva v SOSTREM. Iz navedenega je razvidno, da je
društvo kljub minimalnim sredstvom izvedlo pestro dejavnost- teoretičnih predavanj, strokovnih prikazov rezi v vinogradu in sadovnjakih ter dve strokovne ekskurzije .Tudi za leto 2016 je bil sprejet
optimističen program, ki bo prav gotovo ob pomoči vseh dejavnikov
uspešno realiziran. Kot vedno bodo v realizaciji sodelovali priznani slovenski strokovnjaki, ki dobro poznajo sadjarjenje v Sloveniji,
pridelavo, predelavo in zaščito in varstvo rastlin. Za organizacijo
pa bosta poskrbela predsednik Vojko BIZJAK in strokovna tajnica
Vesna Velikonja. 
Ciril Golouh

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 5650 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

DRUŠT VA / ZAN IMIVOSTI
RUBRIKA
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NOVIČKE IZ MDJ-ja

Po zimskem spanju se vam javljamo tudi iz Mladinskega društva Jevnica. Čeprav smo se zavili v »snež
ne meteže«, smo bili mladinci pridni in dejavni.
V mesecu veselega decembra, smo sedaj že tradicionalno, svečano postavili novoletno jelko v
Krajevni skupnosti Jevnica, katera je bila tako visoka, da jo je vaše oko moralo zazanati. Ob veselem dogodku smo se skupaj poveselili, posladkali
ob izvrstnem, domačem pecivu naših babic in pogreli ob vročem kuhanem vinu ter dišečem čaju.
V tekočem, norčavo - pustnem mesecu februarju, smo MDJ-evci z užitkom organizirali tudi že
tradicionalno pustno parado. Letos smo malo
odstopali, saj smo zaradi »višje sile« pustovanje
prestavili na pustno nedeljo. Zbrali smo se v dvorani Krajevne skupnosti Jevnica in uživali v pustnem rajanju. Pustovati je prišlo veliko

pustnih šem, od velikega števila otrok, do njihovih staršev. Seveda
smo se morali obvezno posladkati s pustnimi krofi, sladkarijami
in ostalimi dobrotami. Plesali smo, se igrali, peli in se dobro imeli.
Saša Šega, MDJ

USPEŠNI MLADI
GLASBENIKI

Učenci Glasbene šole Litija –
Šmartno so se v začetku leta
2016 udeležili nekaj glasbenih
tekmovanj. Dva učenca sta se z drugimi mladimi harmonikarji pomerila na 10. tekmovanju za nagrado Avsenik, učenci klavirja, flavte, saksofona in petja in so tekmovali na 19. regijskem tekmovanju
mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja, ki so potekala v
glasbenih šolah Trbovlje, Logatec, Domžale in Cerknica, naši mladi trobentači pa so se udeležili 19. regijskega tekmovanja mladih
glasbenikov Primorske v Tolminu. Rezultati, ki so jih dosegli naši
mladi glasbeniki, so bili ponovno zelo dobri in spodbudni, vsi tekmovalci, ki so na regijskem tekmovanju dosegli zlato priznanje, pa
se bodo v začetku marca udeležili državnega tekmovanja.
Glasbena šola Litija – Šmartno je imela tudi letos čast, da je gostila
zaključni koncert prvonagrajencev s podelitvijo priznanj vsem udeležencem tekmovanja. Koncert je bil v četrtek, 4. februarja 2016 v
naši dvorani, ki je s svojo lepoto in akustičnostjo ponovno navdušila obiskovalce in nastopajoče.
REZULTATI TEKMOVANJ:
10. tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik, Begunje,
31. januar 2016: PRIMOŽ ADAMLJE, srebrno priznanje; LOVRO
PERME, zlato priznanje, mentor: Dušan Drobnič.
19. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane
in Zasavja - Trbovlje, 1. februar 2016: MIRJAM ŠKARJA, flavta 1. b
kategorija, srebrno priznanje, mentorica: Mira Kranjec, korepetitor:
Tilen Bajec. Logatec, 2. februar 2016: VESNA VAVTAR, saksofon
1. b kategorija, srebrno priznanje, mentorica: Ana Šimenc, korepetitor: Tilen Bajec. Domžale, 3. februar 2016: NEŽA KRANJEC, klavir 1. a kategorija, zlato priznanje, mentorica: Veronika Hauptman;
JURIJ CVIKL, klavir 1. a kategorija, srebrno priznanje, mentorica:
Olena Novosel; LANA POKORN, klavir 1. a kategorija, srebrno priznanje, mentorica: Janja Galičič; ZALA Žirovnik, klavir 1. a kategorija, bronasto priznanje, mentorica: Olena Novosel.
Tolmin, 3. februar 2016: TRIO TROBENT: DAVID GOBEC, ŽAN
ALOJZ MAHKOVIC, ERIK SETNIČAR, Zlato priznanje, mentor Slavčo
Gorgiev. Cerknica, 4. februar 2016: PIA LUCIJA PRIMOŽIČ, petje
1. b kategorija, srebrno priznanje, mentorica: Barbara Sorč, korepetitor: Tilen Bajec
Janja Galičič, ravnateljica Glasbene šole Litija- Šmartno

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

VABILO
Vabimo vas na tradicionalni, trinajsti 24-urni pohod po Badjurovi krožni poti. Začetek pohoda bo v soboto 19. marca ob 9. uri
izpred planinskega doma na Jančah v smeri proti Lazam. V Dolskem prečkamo glavno cesto Litija-Ljubljana in pot nadaljujemo proti
Miklavžu in naprej proti Zasavski gori.
Reko Savo ponovno prečkamo v Renkah. Dan se prevesi in v večernih urah
se vzpnemo na Ostrež. Ob jutranjem
svitu prispemo na Obolno, sledijo še
zadnji, najtežji kilometri do cilja na Jančah. Na Janče pridemo ob
začetku Občnega zbora Planinskega društva Litija.
Vse zainteresirane in kondicijsko pripravljene pohodnike vabim, da
se nam pridružijo. Dodatne informacije dobite na tel. 041/312-957,
Aleksander Jerant.

Miklavž na Konjšici
Na Konjšici smo 5. decembra imeli prav posebno lepo vzdušje. Po
Sveti Maši smo imeli predstavo, ki so jo pripravili otroci pod vodstvom Blažke Fele.
Po predstavi smo pa veselo
klicali in pričakovali obisk
Svetega Miklavža.
Ob enem smo praznovali
krajevni praznik KS Konjšice, katere jubilej je bil 20
letnica delovanja.
V imenu sedanjega predsednika Roka Fele, bi se zahvalili vseh dosedanjim predsednikom, predsednici in vsem svetnikom.
Zahvaljujemo se Gospodu Župniku Petru Bregarju, Miklavžu, Blažki
in vsem otrokom za predstavo, in seveda gospe Dragici za pripravo
daril. 
Barbara Repovž, KS Konjšica

Kako se imenuje kraj, ki ima v cerkvi
najlepši božji grob?
Tako se je glasilo eno od desetih vprašanj, ki sem jih zastavil v prejšnjem članku. Ta vprašanja so mi velik izziv! Ali so res Vače ta kraj?
Božji grob v prizidku cerkve sv. Andreja na Vačah je mozaik, ki je sestavljen iz kristalov brušenega stekla, ki so všiti v odprtine kartonskih
kulis. Ko za kulisami prižgemo luči, zažarijo križ s prtom, dva vojaka
v oklepih, različni okraski in kip ležečega Jezusa Kristusa v čudovitih
barvah in žarkih, da obstanemo kot vkopani. Začarani smo v mavričnih barvah, ko zasveti svetloba, ki proseva skozi barvne in prosojne
kristale. Ali je kdo, ki ne bi ostrmel nad to
lepoto?! Fotografija ne more niti približno
nadomestiti občutkov, ki jih doživljamo,
če si stvar v resnici ogledamo.
Poglejmo resnici v oči!
Firmo za izdelavo steklenomozaičnih
božjih grobov je leta 1846 v Novi Štifti
pri Olomucu (Moravska - Češka) ustanovil Eduard Zbitek. Leta 1885 ga je nadomestil sin Emil. Manufaktura je delovala
do prve svetovne vojne in izdelala preko
1000 grobov za potrebe dežel Avstro-Ogrske. Izdelek je dobil najvišja priznanja
celo iz Vatikana. Vojni, razsvetljava – oljenke, krhkost in občutljivost
papirnatih kulis so pripomogli k temu, da jih je veliko večino uničil
požar. Nekaj deset jih je še ostalo. Ponekod so pogorišče s kristali
našli na podstrešju in spet obnovili žarečo lepoto. Kraji, ki se ponašajo
s steklenimi mozaiki božjih grobov so npr.: Češka (Kaplice, Olmütz,
Mähren, Rožnov pod Radhoštěm, Velké Opatovice, Doudleby), Nemčija (Zusamzell, Iffeldorf, Darshofen, Rommelsried), Avstrija (Mondsee,
Drosendorf, Stronsdorf, Kettlasbrunn, Stanzach, Pettnau, Brixen), Hrvaška (Klanjec), Slovenija (Vače, Ponikve nad Kanalom, Črnuče). En
grob je v Vatikanu in en celo v Tuniziji. Obstoja pa celo strokovnjak
iz Doudlebya, ki zbira podatke o grobovih - Jan Šimánek (hsimanek@
seznam.cz). Potomci družine Zbitek so ponosni na svoje prednike in
hodijo po Evropi in si ogledujejo svoje nekdanje izdelke.
Odgovor na naslovno vprašanje: Naš božji grob na Vačah je, po moji
raziskavi na internetu, najstarejši (1864). Je en redkih, ki se nahaja
v temnem prostoru in zato se raznobarvni stekleni kristali najlepše
svetijo. Je tudi večji od ostalih grobov in še nisem videl lepšega, čeprav sem videl te v Sloveniji. (Postavljeni so kar sredi cerkve v času
pred Veliko nočjo.) Na Vačah si ga lahko po dogovoru ogledate kadar
koli. Gotovo bom šel in si pogledal grobove po Evropi. Potem vam
bom povedal še več! Gre kdo z mano? Rad nas imam, pa pojdimo
kdaj na izlet in si katerega oglejmo! 
Zvonček Norček
Več na: http://www2.arnes.si/~zkolen/bozjigrob.htm

Pravite, da sem premlada...
ob slovenskem kulturnem
prazniku na Polšniku
Z Zdravljico so pevci Moškega pevskega zbora Polšnik slovesno pričeli prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, v petek,
5. februarja 2016. Ko na oder stopijo otroci iz Vrtca Polhek, najprej
malo pogledujejo po dvorani, potem pa suvereno pokažejo, kaj vse
so se naučili s svojimi vzgojiteljicami. Zelo si želijo zime in snega, saj
smo videli kar tri zimske točke. Najmlajši so deklamirali in plesali, šolarji 1. in 2. razreda pa so se
nam predstavili z dramatizacijo Snežaki v vrtcu. Vsi so
navdušili s svojo iskrenostjo
ter pokazali igralski in pevski talent. Kulturo na Polšniku gradijo vse generacije in
verjamemo, da bo tako ostalo še veliko let. Dve glasbeni
točki so pripravili tudi Ljudski pevci in godci, ki s svojim delom slovensko ljudsko pesem ukoreninjajo mladim generacijam. Mia Vozelj je
predstavila zelo aktualno in premisleka vredno pesem mlade, litijske
pesnice Neže Musar, z naslovom Pravite, da sem premlada. Odlično
dramatizacijo pa so pripravili učenci 3., 4. in 5. razreda z učiteljico
Ido. Naslovili so jo Pika Nogavička pesni, v kateri je nastopil tudi dr.
France Prešeren. Izvrstna ideja in izvedba naših pridnih šolarjev. Za
zaključek so pevci odpeli še Kreslinovo Poj mi pesem... pesem o prijateljstvu in tako zaključili odličen kulturni večer. Še posebej nas je
presenetila in navdušila voditeljica večera, Darinka Čebela (učiteljica
OPB na naši šoli), ki nas je kot babica popeljala skozi življenjske nauke, polne mladostne radoživosti in pozitivnih pogledov na življenje.
Hvala vsem kulturnim ustvarjalcem, ki se trudite in zavedate, da tovrstno delo ni zaman. Hvala vsem, ki razumete, da je treba znati deliti
in dajati, da lahko prejmeš. Bil je lep kulturni večer. Naj jih bo še
veliko. 
Mateja Sladič-Vozelj
www.polsnik.si

MED SLOVENSKIH ČEBELARJEV JE
VARNO ŽIVILO

Znano poreklo in način pridelave hrane sta lastnosti
živila, ki jima osveščeni potrošniki iz dneva v dan namenjajo večjo pozornost. Izrednega pomena za ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja je prav uživanje lokalno pridelane hrane iz domačega okolja. Takšna
živila pridejo tako rekoč neposredno na naš krožnik in niso izpostavljena
dolgim transportnim potem, saj s tem živila izgubljajo svojo biološko
vrednost. Zaradi kratkih transportnih poti se v živilih predvsem v sadju
in zelenjavi ohranijo vitamini in ostale bioaktivne snovi, ki krepijo naš
organizem in so tudi življenjskega pomena za naše telo. Kakovost čebelji
pridelkov se z dolgimi transportnimi potmi in nepravilnim skladiščenjem
poslabšuje zato je najbolje, če jih uživamo čim bolj sveže in iz domačega
okolja. Kratke transportne poti predstavljajo tudi manjše obremenitve
za naše okolje glede sproščanja toplogrednih plinov, ki nastajajo zaradi
dolgih transportov hrane. Uživanje živil iz tujega okolja poveča tudi tveganje za pojav alergij, ki so v zadnjem času v porastu tako pri odraslih
ljudeh kot tudi otrocih. Ker imamo v Sloveniji izredno nizko oskrbo s hrano, z uživanjem lokalno pridelanih živil izražamo tudi podporo lokalnim
proizvajalcem oz. domačemu gospodarstvu, saj prispevamo delček k
ohranjanju delovnih mest in poseljenosti na podeželju. Uživanje domače
hrane je neposredno povezano tudi z varovanjem in ohranjanjem okolja.
Ustrezno naravno okolje je predpogoj tako za življenje ljudi, živali kot
tudi za pridobivanje hrane. Velikokrat zaradi onesnaževanja okolja
slišimo o pomorih čebel. Čebele
so prvi indikatorji onesnaženosti
okolja. Premalo se zavedamo,
da je vsaka tretja žlica hrane po
vsem svetu odvisna od opraševanja čebel in da so čebele v naravi
nepogrešljiv člen v verigi pridelave hrane. Zagotoviti potrošniku kakovostno in varno živilo je poglavitnega pomena pri ohranjanju zaupanja
in pridobivanju novih uporabnikov čebeljih pridelkov, česar se čebelarji
dobro zavedamo. Čebelarji se z ustreznimi postopki čebelarjenja z upoštevanjem dobre čebelarske prakse in ustrezne tehnologije čebelarjenja
trudimo ohranjati kakovost medu takšno kot jo pridelajo čebele v panju.
Čebelarimo v skladu s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ki so osnovane na načelih sistema HACCP in zagotavljamo sledljivost. Na nalepki za med je poleg točnega izvora medu označen tudi poln
naslov čebelarja, ki je med pridelal. To je velika razlika od označb medu,
ki so opredeljeni kot »mešanica medu držav, ki so ali niso članice ES«.
Rok uporabe medu je lahko zelo dolgotrajen, če je med skladiščen v
ustreznih razmerah. Med, ki je shranjen na toplem, veliko hitreje izgublja
svojo vrednost. Kakovost medu ogrožajo zlasti
dolgotrajni prevozi na velike razdalje in skladiščenje v neustreznih razmerah. Med in drugi čebelji
pridelki slovenskih čebelarjev pa pridejo v naše
roke tako rekoč neposredno iz čebeljega panja,
zato je ohranjena tudi njihova kakovost. Kakovost
nadziramo tudi z vsakoletnimi analizami v internem laboratoriju na ČZS.
Tudi varnosti čebeljih pridelkov vsa leta namenjamo veliko pozornosti
in ni odveč podatek, da je bilo v zadnjih desetih letih na ostanke kemijskih sredstev analiziranih preko 1.200 vzorcev medu. Rezultati pa v vseh
analiziranih primerih kažejo, da varnost medu pridelanega v Sloveniji ni
ogrožena. Da svojim potrošnikom zagotavljamo še višjo kakovost in dodatno kontrolo medu, ki ga pridelujemo v Sloveniji, se čebelarji združujemo v kakovostne sheme kot so Slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo, ter kakovostni shemi zaščitenega geografskega porekla Kočevski gozdni med, Kraški med in med iz ekološke pridelave.
V Sloveniji pridelan med je glede na izsledke interne kontrole kakovostno in varno živilo, priporočamo uživanje čebeljih pridelkov iz lokalnega
območja z znanim poreklom in od domačega pridelovalca.
mag. Andreja Kandolf Borovšak in Nataša Lilek, ČZS, JSSČ
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ALJAŽ BEDENE (ATP 50) NA
TRENINGU V LITIJI
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Z zmago na primorskem Winter cupu do 11 let si je Grošelj Rina
priigrala povabilo za glavni turnir enega največjih mednarodnih turnirjev do 12 let pri
nas – Tennis Europe v Kopru. Vabilo je šlo
več kot zasluženo v roke Rine Grošelj, saj
je bila tokrat brez konkurence. Pri dečkih je
enak podvig uspel Maticu Križniku iz Ljubljane. Odlično je na primorskem Wintercupu
odigrala tudi Iza Grošelj, ki je osvojila 3. mesto in medaljo v mini tenisu.
Rina je pred tem uspešno nastopila tudi na
RR turnirju do 12 let, kjer se je brez težav
uvrstila v A finale, enako je uspelo Jaku Tomažinu.
V kategoriji do 14 let iz turnirja v turnir bolje
nastopa Poglajen Pija. Na odprtem prvenstvu v Kranju se je uvrstila v četrtfinale, kjer
jo je nato ugnala 6. nosilka Zucchiati Maja in Nove Gorice.
Odlično je na turnirju do 18 let nastopil Mesarič Mark. Tudi Mark
se je uvrstila v četrtfinale, potem ko je v drugem krogu ugnal klubskega sotekmovalca Ašič Toma z rezultatom 6:3 6:3. V četrtfinalu
je bil od Marka uspešnejši kasnejši finalist Jernej Zaplotnik.
Največji uspeh je znova dosegla Godec Tina, ki je v Ljubljani na
odprtem prvenstvu
do 18 let zmagala. V
finalu je ugnala Velec
Urško z rezultatom
1:6 6:4 6:4.
Artnak Bor pa bo konec meseca februarja, na osnovi odličnih
rezultatov, podpisal
svojo prvo sponzorsko pogodbo in sicer
z
opremljevalcem
Wilson. Čestitamo!
Prav posebno presečenje in veselje pa je v četrtek, 11.02.2016 pripravil Aljaž Bedene, 50. igralec svetovne ATP lestvice, ko se je pridružil treningu
litijskih tenisačev. Njegov brat dvojček, Andraž Bedene, ki je tudi
trener Marka Mesariča, je bil zelo zadovoljen, v klubu pa upamo, da
se bo kaj podobnega še ponovilo. Na sliki: Aljaž Bedene (50. Igralec
ATP), Mark Mesarič in Andraž Bedene (Markov trener).
Tekmovalni tenis –tuja tekmovanja
Nastja Kolar se je uvrstila v četrtfinale turnirja z nagradnim skladom 25.000 usd v Braziliji, teden dni kasnje pa tudi na turnirju z
nagradnim skladom 10.000 usd v turški Antalyi.
Pia Čuk se je poskušala prebiti skozi kvalifikacije turnirja z nagradnim skladom 25.000 usd v Franciji, a ji žal ni uspelo.
Rekreativni tenis
V prvi ligi še naprej odlično formo prikazuje Novak Primož, ki je
brez večjih težav ugnal Bizjak Toma. Rozman Blaž je bil z rezultatom
9 proti 1 boljši od Kovačič Jerneja. Podaljšana igra pa je določila
zmagovalca v paru Sever Grega in Pantar Aleš – slavil je slednji.

Božično-novoletni turnir
Kimon 2015
V nedeljo 20.12.2015 je Karate klub Kimon organiziral že tradicionalni božični karate turnir, kjer se
je prvič v zgodovini slovenskega karateja primerilo, da se je sodilo tako po pravilih športnega karateja (KZS), kot
tudi tradicionalnega
karateja (SZTK).
Zaradi časovne stiske so se turnirja
udeležili le štirje tekmovalci KK Kensei,
ki pa so se skoraj
vsi odlično uvrstili in
dosegli: Nina Požun,
kata 2. mesto in kihon ippon kumite (borbe) 2. mesto; Rok Požun, kata 3. mesto in
kihon ippon kumite (borbe) 1. mesto; Gian Povše, kata 3. mesto.
Kljub majhnemu številu tekmovalcev, pa se KK Kensei uvrstil na
skupno 13. mesto izmed 19 nastopajočih klubov. Čestitke tekmovalcem. 
KK Kensei

PRIČELE SO SE PRIPRAVE ZA NOVO
TEKMOVALNO SEZONO POMLAD
2015/16
V začetku v meseca februarja so se začele priprave
članske ekipe za tekmovalno sezono. Člani trenirajo v dvorani, kondicijo pa nabirajo zunaj v naravi.
Planirajo se prijateljske tekme na igriščih z umetno travo na Ježici,
Radomljah in Kodeljevem. Konec meseca se predvideva tudi prijateljska tekma v Avstriji,kamor nas je povabil nekdanji naš igralec
Mitrakovič.
V prestopnem zimskem roku se je članska ekipa okrepila z tremi
nogometaši in sicer Kukovica Blaž, ki se je vrnil v domači klub,
Kerić Samir, ki je prišel iz NK Brava in Čehić Damir iz nogometnega
kluba Litija. Trenutno iz kluba ni odšel nihče.
V mesecu marcu se bo pripravljanji ciklus nadaljeval v Umagu. Odigrane bodo dve prijateljski tekmi. Priprave v Umagu financirajo
nogometaši sami.Klub sodeluje pri organizaciji tekem in nastanitvi
igralcev.
Cicibani se pripravljajo dvakrat tedensko v dvorani in to že celo
obdobje po zaključku jesenskega obdobja tekmovanja. Trenerji Nejedly Joško, Malinić Miha in Sajovic Jurij so zadolženi, da trenersko
znanje aktivno prenašajo na svoje igralce. Da je za igralce, ki se
vzgajajo v nogometnem klubu Kresnice veliko zanimanje, kaže podatek, da imamo v celotni starostni strukturi nogometašov veliko
reprezentantov. Tudi zanimanje sosednih klubov za naše igralce, ki
dopolnjujejo njihove ekipe še vedno obstaja.
Klubsko vodstvo je tudi zagotovilo strokovno usposabljanje trenerjev na seminarjih in vabi tudi interesente, da se javijo vodstvu
kluba.
Posebnih večjih novosti v klubu ni, razen rednega dela vzdrževanja
na igrišču, na objektih in ostali infrastrukturi, ki se uporablja za
tekmovanje in rekreacijo. Vse je pripravljeno za nadaljevanje tekmovalne sezono,ki se prične zadnji vikend v mescu marcu.
V mesecu marcu je predviden Občni zbor članstva in seja Upravnega odbora, ki bo razpravljal in sprejemal Poslovno poročilo za leto
2015 in Program dela ter finančni plan kluba za leto 2016.
Jurij Kovič

Zaključil se je zimski prestopni rok za igralke in
igralce. V članski ekipi so manjše spremembe,
ki pa bistveno ne vplivajo na kvaliteto igre.
Dne 24.1.2016 se je končal skupinski del zimske lige za dečke v Šenčurju. Sodelovali sta dve
ekipi NK Jevnica. Selekcija U11 je osvojila 1.
mesto v skupini 2 (6 zmag, 1 remi) ter se uvrstila v zaključni del. Selekcija U13 je osvojila 8. predzadnje mesto
v skupini 1 (2. zmagi, 6 porazov).
Dečki U-11 se je udeležili tudi turnirja v Cerknici in osvojili 3. mesto
Vse ekipe so že začele z treningi in konec meseca Februarja odhajajo na skupne vikend priprave v samoplačniški izvedbi. O zanimanju za priprave lahko mirno zapišemo, da nas bo v Umagu kar
okoli 70.
Mlajše selekcije so se iz dvoran vrnile na zunanje površine in začele predvsem s fizično pripravo. Do začetka sezone bodo nekatere
ekipe odigrale še nekaj turnirjev v Sloveniji in Avstriji.
Še vedno pa pospešeno delamo na projektu izgradnje novih garderob. Po zadnjih podatkih so se začeli premiki in upamo na čimprejšnjo ureditev papirnih zadev in možnost izvedbe projekta v letu 2016
Vsi trenerji pa smo se udeležili trenerskega seminarja , ki je potekal
pod okriljem MNZ Ljubljana in pridobili licence za vodenje ekip v
sezoni 2016/2017. 
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

PODELITEV PLAKET ZA USPEŠNO
ZAKLJUČENO LETO 2015
V TAEKWONDO-JU
Taekwondo zveza Slovenije je ob zaključku leta
2015, v Festivalni dvorani Lent v Mariboru priredila
gala večer z podelitvijo plaket najboljšim tekmovalcem, trenerjem,
klubom, ter posameznikom, ki so kakorkoli prispevali v letu 2015 za
skupen cilj taekwondoja.
Na prireditvi so iz Taekwondo
kluba Šmartno Litija, prejeli naslednje plakete. Domen Pirc, kot
perspektiven športnik, ter dobitnk
bronaste medlje na evrposkem
prvenstvu do 21 let. Rok Mohar je
prejel plaketo za več dobrih rezulatatov na tekmovanjih v tehniki,
kjer sta v paru z Renato Mavrič
nanizala kar nekaj vidnih rezultatov, ter za prizadevnost pri prepoznavnosti taekwondoja v tehniki. Franci Šircelj je prejel plaketo za
uspešno trenersko delo, saj je njegov varovanec Domen Pirc dosegel bronasto medaljo na evropskem prvenstvu do 21 let. Plaketo
je prejel tudi taekwondo klub Šmartno-Litija za prepoznavnost ter
promocijo taekwondoja v Sloveniji, saj že 10 leto zapored uspešno
organizira tekmovanje v borbarh Pokal Šmartno-Litija.
Ponosni smo na naše dosežke saj nam je Taekwondo zveza Slovenije s plaketami pokazala, da smo na pravi poti, ter s tem dala
motivacijo za nadalnje delo.

2. ORIENT KUP 2016

PLEŠEM – TOREJ SEM
NLP-jevci smo novo koledarsko leto začeli z
ustvarjalnim projektom Plešem – torej sem, v
katerem smo združili plesno in likovno umetnost.
Z gibanjem na izbrano glasbo smo ustvarili prav posebno risbo,
nad katero so bili udeleženci zelo navdušeni. Projekt Plešem – torej sem smo izvedli ob
pomoči MC Litija in
Klišeja.
6. februarja smo se
udeležili kar dveh dogodkov. V Kranju je potekal 3. pokalni turnir v
Modernih tekmovalnih
plesih, kjer so naši plesalci dosegli odlične rezultate. Poleg udeležbe na pokalnem turnirju pa smo popestrili tudi litijski pustni karneval, kjer smo izvedli
t.i. Flashmob. Posnetek našega nastopa je dostopen na youtube
kanalu PŠD NLP.
V mesecu marcu prihajajo nove ure Plesne joge za otroke, ki bo
potekala vsako soboto ob 17. uri v Litiji. Prav tako načrtujemo tudi
nov začetni tečaj družabnih plesov za odrasle. Prijave za tečaja že
sprejemamo na psd.nlp@gmail.com.

Za teakwondo klub Šmartno-Litija se je 30. januarja začela tekmovalna sezona. Turnir je bil namenjen predvsem začetnikom, ki šele
vstopajo v tekmovalni taekwondo, kot tistim, ki so ga že dodobra
spoznali. Na tekmovanju je sodelovalo
278 tekmovalcev iz
31 klubov in šestih držav. Domači taekwondo klub je zastopalo
13 tekmovalcev. Od
tega smo imeli kar
nekaj dobro pripravljenih borcev, ki so
potrdili, da treningi v
mesecu decembru in
januarju niso bili zaman. Ker tekmovanje ni bilo namenjeno članom, se je tokrat boril samo mlajši od bratov Pirc, Tadej. Domen pa
se je prvič preizkusil v trenerski vlogi ter pomagal klubskemu trenerju Frenku. Tadej je po atraktivnem finalu z majhno razliko končal
na 2. mestu. Presenetil nas je Luka Bajc, saj je po dveh borbah
osvojil 1. mesto, kar je odlično za prihodnost šmarskega taekwondoja s 1. mestom mu je sledila Pia Smrekar. Jošt Smrekar ter Ana
Lisa Širok sta osvojila 2. mesto. Bronasto medaljo pa so si priborili
Aleksandra Rozina, Anuar Oshish ter Domen Harb. Na tekmovanju
so se borili še Adnan Oshish, Anej Kazić, Lara Mikulič, Brina Horvat
in Tai Cerar. Šmarski taekwondoisti se že pripravljajo na domačo
tekmo, Šmartno Litija pokal, ki bo 6.3.2016 v dvorani Pungrt, kamor ste seveda vsi vljudno vabljeni, da navijate za domače borce.

FRIZERSKI SALON
Zdenka Vodenik s. p.

www.gostilnakovac.si

iz Gabrovke

SE SELI NA NOVO LOKACIJO:

PRENOČIŠČA

Gubčeva cesta 37 a, TREBNJE

Od 2. februarja 2016 dalje!

pod nazivom

MALICE "KOLIKOR LAHKO POJEŠ"

(ob glavni cesti v centru, poleg pirotehnike, zlatarne itd.)

FRIZERSKI SALON MANGO,

Zdenka Vodenik s. p.
Zahvaljujem se vsem strankam, s katerimi sem kadarkoli
sodelovala in si želim vašega obiska tudi v prihodnje.

Kontaktna številka ostaja ista:

041 880 960.
Zdenka Vodenik

juha, enolončnica, solata
in ostale jedi iz menija malic
Cena malice: 4,90 EUR

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

Dolgi so dnevi,
še daljše noči,
ko tebe več ni.

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

Le drobno rožo sem izbral
za njeno srce,
najlepše misli vanjo dal,
naj cvet ji pove.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustil nas je

ob boleči izgubi in mnogo prezgodaj, naše drage žene, mamice,
hčerke, sestre in sodelavke

V 94. letu starosti nas je zapustila draga mama,
babica in prababica

VESNE GOLOBINEK

IVANKA KOPRIVNIKAR

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem
in znancem za pomoč v težkih trenutkih, za darovano cvetje,
sveče, pisno in ustno izrečena sožalja ter vsem,
ki ste ga pospremili na zadnjo pot.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja.
Hvala, ker ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani
in jo množično pospremili na njeni zadnji poti.

Od pokojnice smo se poslovili 18.1.2016 na litijskem pokopališču.
Zahvaljujemo se vsem svojcem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. župniku za lepo oprav
ljen obred in pevcem za zapete pesmi. Še posebej se zahvaljujemo
predsedniku Združenja borcev za vrednote NOB Litija, g. Kaplji za lep
poslovilni govor. Ohranili te bomo v trajnem spominu.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Vsi njeni

Franc Kramžar
26.2.1932 – 24.12.2015
iz Radgonice (Dole pri Litiji).

14.11.1975 – 7.1.2016.

Ni nasmeha,
Ni bitja srca,
Sedaj si le angel,
Angel z neba….

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

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

Z A H VA L A
Z A H VA L A

Utrujen od bolezni je zaspal naš dragi mož, oče in ata

MITJA ZEWELL

PARKELJ JANKO
1947 – 2015
iz Kresniških Poljan

Ob nenadni izgubi našega moža, očeta in dedija se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, za tolažilne
besede ter darovano cvetje, sveče in maše. Hvala sorodnikom, posebno
sosedom, pevcem, gospodu župniku za lepe besede, trobentaču, pogrebcem in za izrečene prelepe poslovilne besede.

Vsi njegovi

20.9.1960 – 6.1.2016
iz Šmartna pri Litiji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, z nami delili bolečino in žalost, za vsa izrečena sočutja, darovano cvetje in sveče. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse sorodnike, sosede, prijatelje,
znance, sodelavce SŽ-VIT in Vrtca Litija enota Medvedek. Za zdravstveno oskrbo v času njegove bolezni se zahvaljujemo kolektivu ZD Litija
in Onkološkemu inštitutu Ljubljana. Hvaležni smo g. župniku Janezu
Kvaterniku, pevcem, trobentaču in vsem sodelujočim za lepo opravljen
poslovilni obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na
njegovi poslednji poti.

Z A H VA L A
Odšel je v svet brez bolečin

V sredo, 20.1.2016 smo se na pokopališču na Golem pod
Kureščkom mnogo prezgodaj poslovili od našega dragega sina,
moža, očeta, brata, dedka, strica, bratranca, prijatelja,….

FRANCI KOLMAN

DARKA CERARJA

15.7.1947 – 20.1.2016.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih,
za vsak stisk roke, za darovano cvetje, sveče in za vsa izrečena sožalja.
Hvala dr. Kokotovi in patronažni sestri Vanji za ves trud. Hvala vsem, ki
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi, ki smo ga imeli radi.
Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Z A H VA L A
Po dolgi bolezni nas je zapustil

EDVARD HUČ
16.2.1953 – 4.1.2016
Iz Gabrske Gore.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu pomagali ob njegovi bolez
ni, še posebej patronažni sestri, zdravnici dr. Tanji Ptičar ter osebju ZD
Litija. Hvala gospodu župniku, vsem pevcem, pogrebcem, PGD Tihaboj
in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se za vsa
izrečena sožalja, podarjeno cvetje ter sveče.

Žalujoči: žena Pavla, hčeri Tjaša in Vanja s Petrom, vnuki Nika, Žan,
Denis, Lovro ter drugo sorodstvo.
Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luči,		
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.
Nihče ne ve kako boli,
ko se zavemo, da te več ni.

Z A H VA L A

iz Velikega Vrha
1922 – 2016.

1953 – 2016.

Ob tem žalostnem trenutku se iskreno zahvaljujemo vsem, da ste pospremili našega Darka k njegovemu zadnjemu počitku in nam stali
ob strani v teh težkih trenutkih… Hvala za podarjeno cvetje, sveče in
sv. maše. Hvala vsem, ki ste z njim delili radost življenja, se z njim veselili, ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: žena Ida, hčerka Mirjam z družino, mama Slavka,
brat Dušan in sestra Vida z družinama ter ostalo sorodstvo.
Vse mine,
le spomin ostane.

Vsi njegovi
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi dragega moža in očeta

MILIVOJA KARADŽIĆA
3.4.1960 – 18.1.2016
iz Litije.

Zahvaljujemo se vsem za darovano cvetje, sveče, izražena sožalja
in spremstvo na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena, sin in hči
Prehodil nešteto si poti.
Končala se je tvoja zadnja pot.
Z nje, žal, vrnitve ni!

Z A H VA L A
V SPOMIN

V SPOMIN

21. februarja 2016 mineva 10 let odkar nas je zapustila
naša draga

19. februarja je minilo deset let odkar nas je zapustil
naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

PAVLA RESNIK

STANE AVBELJ

iz Kamnega vrha
1942 – 2006.

V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata,
ded, praded, stric in svak

JOŽE KORITNIK
29.1.1935 – 23.1.2016.

iz Velike Kostrevnice 29.

Hvala vsem, ki se jo spominjate,
postojite ob njenem grobu
in ji prižigate sveče.

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

Vsi njeni

Vsi njegovi

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem se iskreno zahvaljujemo za podarjeno cvetje, sveče in izražena sožalja. Iskrena hvala
dr. Kolšku in sestri Fani, ter celotnemu zdravstveno negovalnemu osebju Doma Tisje, enota Litija za nego in skrb. Hvala Oktetu Valvazor in
trobentaču Gašperju Namestniku za izvedene pesmi, Almiri Jelnikar in
Tilki Zakrajšek za besede slovesa, Društvu upokojencem Litija, pogrebni
službi KPS Litija, ter vsem ostalim, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

OBVE ST IL A / K R I ŽANKA

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman...
Zakaj te več ni?
Le spomin še živi...
Tega razdalja ne rani...
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nagradna križanka

V SPOMIN

DRAGO MARIJANOVIĆ
2.3.1961 – 26.2.2006

Minilo je 10 let od smrti našega dragega moža, očeta, sina, brata...
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ga še spominjate,
obiskujete njegov grob in mu prižigate sveče.

Žena Jelica, hči Karmen in sin Žan
Solze žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo,
na zemlji puščajo sledi.

Iščem inštrukcije iz računalništva. Osnovno znanje
imam. Zanimajo me družbena omrežja, pisarniški programi, fotografija...
Gsm: 051/786-897, Milan.

V SPOMIN
Dne 15. 2. je minilo 10 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.

01/896-32-20

nepremičnine
UGODNO prodam
starejše stanovanje
v Šmartnem pri
Litiji, veliko 48 m2.
Gsm: 031/752-751
041/344 292

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.
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PRODAM kuhinjo, masivna
vrata, dolžina 7 m.
Gsm: 031/604-753

CISTERNE za kurilno olje,
kovinske (2 x 1500 L) poceni
prodam. Gsm: 041/429-288.

PREBIVALCI
IDRIJE

Jože Vizlar številka: 183

NIŽJI SVET
MED HRIBI,
DOL

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

Star mizarski ponk, skrinje, kredence, vozičke in
ostale stare predmete kupim. Gsm: 031/878-351
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Težje besede: SOAVE, JERALA, NTARE, TRAORE,
PREDATOR, ASANA
Izžrebanci križanke iz meseca JANUARJA 2016 prejmejo
veliko pizzo gostilne Kovač. Bon za pizzo prejmejo v
Tiskarni ACO, CDK 39, Litija.

1. Ana Josipovič, CKS 5, Litija
2. Majda Avbelj, Kal 2, Dole pri Litiji
3. Nina Bufolin, Levstikova ulica 8, Litija

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.3.2016 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za
veliko pizzo. Nagrajenci bodo BON za nagrado prejeli v
Tiskarni Aco, Litija.
Nagrade prispeva Gostilna pri mačku.

Z A H VA L A

IN MEMORIAM

Po dolgi bolezni nas je zapustila draga žena, mama in babica

VESNA MAHKOVEC
iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Dragi Roman,
zima se nagiba v drugo polovico in vsi se že veselimo pomladi, ki
nam vsako leto daje novo upanje, toplino in veselje do življenja.
Ob tem našem in tvojem pričakovanju prvih pomladnih sončnih
žarkov, se je usoda kruto poigrala in iz naše sredine iztrgala dragega sina, moža, očeta, brata, dedka, prijatelja in člana športnega društva Rekreativci 77.
V ranem nedeljskem jutru je tragično, nesluteno in mnogo prezgodaj ugasnilo tvoje življenje. Zapustil si bolečino in trpljenje
svojim najbližjim in tudi nam, tvojim nogometnim prijateljem, ki

Vsi njeni
Mati draga,
v tebi sem nastala, na tvojih prsih zrasla,
v objemu tvojem sem jokala, velikokrat se nasmejala.
Del mene je s teboj odšel, odšel je tvoj otrok.
Si v meni ti ostala, je ostala borka - tista prava.
			
(Marina)

Z A H VA L A
Za vedno je odšla naša

GENOVEVA KRNEL

roj. Jovanović,
21.8.1924 – 6.1.2016
udeleženka NOB in italijanska zapornica med II. sv. vojno
iz Črnega Potoka.

Pojdem na ravno polje,
na ravno polje, kjer žito cvete.
Naj mi pod prsti bilke šume,
naj se mi zemlja odpre.
In bom poslušal, kako drhti,
da tam, pri njej, na sredi polja,
žalost ne bo me našla.
(Tone Pavček)

Z A H VA L A
ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, dedija, sina in brata

ROMANA PREMKA
23.10.1966 – 24.1.2016.

Zahvaljujeva se za vsa izrečena sožalja, za vsak tolažilni pogled, stisk rok
in objem, za darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste se poklonili v
njen spomin in jo pospremili na zadnji poti. Zahvaljujeva se Mirku Kaplji
za poslovilne besede in Združenju borcev za vrednote NOB ter pevkam
in trobentaču za opravljen obred. Še posebej pa hvala negovalkama
Miji in Lauri za pomoč pri negi in oskrbi v zadnjih letih njenega življenja.

Ob tem žalostnem trenutku se želimo zahvaliti vsem, ki ste v težkih
dneh sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče,
nam finančno pomagali ter se poslovili od našega Romana.
Posebej bi se zahvalili družinam Murn, Obreza in Gorišek, Pogrebni
službi Litija, vsem sosedom, prijateljem, sošolcem, sodelavcem, Stanetu
za lepe besede slovesa v imenu Rekreativcev 77, gospodu župniku za
opravljen obred ter prijatelju Toniju za vso potrpežljivost pri pripravi
pogrebne slovesnosti.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega dragega Romana v tako velikem
številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Marina in Marko

Njegovi: žena Breda, hčerka Eva, sinova Gregi in Rok z družino,
vnučka Kris in Staš, mama Ana in sestra Tatjana.

smo te vsa leta tvojega udejstvovanja v našem klubu spoštovali in te imeli radi.
Ko smo pred leti člani društva Rekreativci 77 iskali košček
travnika, kjer bi končno lahko imeli svoj prostor za svoje
športne aktivnosti in nam ne bi bilo potrebno koristiti tujih
nogometnih igrišč, si nam ti velikodušno odstopil del svojega zemljišča. S tvojo pomočjo in tvojimi dobrimi nasveti smo
zgradili lepo nogometno igrišče, skupaj z nujno potrebno infrastrukturo. Veliko si pripomogel k uresničitvi naših velikih
želja, da se sedaj lahko 2x tedensko rekreairamo in družimo v
tako lepem okolju. Roman, ko bomo naslednjič stopili na nogometno igrišče vedi, da boš v naših mislih in tvoja zasluga za
vse kar si prispeval in storil za nas, ne bo nikdar pozabljena.
Ker si v mladih letih tudi sam zelo rad igral nogomet, si se
kmalu tudi ti včlanil v naše društvo. Z velikim veseljem si se
udeleževal naših tedenskih rekreacij. S tabo smo preživeli
veliko lepih trenutkov, tako na igrišču kot tudi ob njem. Bil
si dober prijatelj in prijeten sogovornik. Poznali smo te kot
delovnega in zelo praktičnega človeka, ki se je dolgo let trudil
svoji družini postaviti nov dom. Z izgradnjo nove hiše in ob
velikem odrekanju, ti je to tudi uspelo.
Noč pred tragično nesrečo si se še zadnjič družil z nami. Skupaj smo preživeli lep, zelo vesel in zabaven večer. Od nekaterih si se celo poslovil in jim povedal, da jih imaš kot prijatelje
rad in da do njih čutiš posebno spoštovanje. Kot bi slutil…
Dragi Roman. Prerano si zapustil nas in svojo družino. Prehitro, res prehitro se je končala tvoja pot.
Pogrešali te bomo.
Še najbolj pa te bo pogrešala tvoja družina: žena Breda, hči
Eva, sinova Rok in Gregi, mama Ani, sestra Tatjana in predvsem tvoja dva mala vnučka. Ob teh težkih trenutkih bomo
Rekreativci 77 po svojih najboljših zmožnostih pomagali tvoji
družini.
Vsem tvojim najdražjim v teh težkih trenutkih slovesa izrekamo iskreno sožalje.
Počivaj v miru! 

ŠD Rekreativci 77

PUSTNI KARNEVAL
2016
Tudi letos je TD Litija zelo uspešno izvedlo organizacijo pustne povorke. Kljub začetnim skrbem zaradi
manjšega števila prijavljenih skupin, se je na koncu število prijavljenih skupin povzpelo na 18. Poleg skupin, ki so predstavljale
aktualne dogodke, so si obiskovalci lahko ogledali še metulje,
coprnice, lego kocke in še številne druge like. Tudi velika skupina kurentov se je odzvala vabilu TD.

Redarji TD, ki so poskrbeli za uspešno izvedbo pustne povorke.

Ti so pred samo povorko otvorili otroški pustni živ-žav v športni
dvorani, nato pa so obiskali tudi oskrbovance doma starejših
občanov v Tisju v enoti Šmelc v Litiji.
Da pa je letošnja pustna povorka tekla brezhibno so zaslužni člani TD in tudi vsi, ki so na kakršen koli način pomagali pri povorki.
Vsem gre iskrena zahvala.

TEKMOVANJE NAJ KROF 2016
ORIENTALSKA PRAVLJICA
TD Litija je v sodelovanju z plesno skupino ŠEHEREZADA iz Litije izvedlo »ORIENTALSKO PRAVLJICO«, ki je potekala 30. Januarja v KC Litija.
Skozi Orientalsko pravljico nas je vodilo 50 ljubiteljskih in profesionalnih plesalk iz Ljubljane, Vrhnike, Litije, Zagorja, Golega nad Igom,
Kamnika, Maribora, Logatca in Zagreba.
Videli smo tako skupinske kot solistične
nastope.
V dobri uri so dekleta predstavila več
plesnih stilov iz Egipta (ples s palico-Saidi, Baladi, Eskandarini, Shaabi, Mejance,
Drum solo), ti. „fusion“ plesov s pahljačami in Isis krili, Ples Khaleegy, ki izvira
iz Perzijskega zaliva ter Indijski ples.
Poleg različnih plesnih stilov so obiskovalci lahko uživali v raznovrstnih in pisanih plesnih kostumih, ter spoznali, da ima vsak plesni stil pripadajoči kostum. Gledalci v nabito polni dvorani KC na Stavbah so doživeli
lep plesni večer in z glasnim aplavzom nagradili nastop plesalk.

Na pustno soboto je TD tradicionalno
organiziralo tekmovanje za najboljši
krof 2016. Letos je sodelovalo nekaj
manj gospodinj, so bili pa krofi res
odlični. Strokovna komisija je ocenjevala krofe po kriterijih pravilnika
TD. Ocenjevala je obliko krofa, barvo,
strukturo, okus, količino marmelade v
krofu ipd. Letošnji krofi so bili izjemno
izenačeni, zato so odločale malenkosti. Na podlagi doseženih točk je komisija odločila, da so letos najboljše
krofe spekle: 1. mesto: DOBLEKAR
MOJCA iz Jevnice; 2. mesto: KOLEDNIK MARINKA iz Dragovška;
3. mesto: MENEGALIJA JANKA iz Štangarskih Poljan. Sodelovale so še gospodinje iz Litije, Polšnika, Zg. Hotiča in Brezovega.
Po koncu pustne povorke so člani TD podelili praktične nagrade
za prve tri nagrajenke. Ostalim sodelujočim pa bodo podeljene
zahvale na občnem zboru TD v mesecu aprilu. O datumu podelitve bodo pisno obveščeni. Vse gospodinje vabimo k sodelovanju
na tekmovanje za NAJ KROV tudi v prihodnjem letu.
TD

POSEBNA PONUDBA!
Oddajamo počitniško hišo - brunarico v kompleksu Terme Banovci.
Hiška je samostojna z verando.
Nahaja se v mirnem, senčnem delu kompleksa termalnih in navadnih bazenov.
Cena najema počitniške hišice (ca. 54 m2
bivalne površine) je 35 eur na dan.
V tej ceni sta
vključeni tudi
2 celodnevni
karti za
termalne in navadne
bazene.
Idealna je za prebivanje
3 – 4 oseb.
INFOMACIJE:
040/707-653 (Nevenka)
banovci2015@gmail.com

