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SIMBOLIKA VELIKE NOČI
Velika noč, največji krščanski praznik, je pri Slovencih
vedno našla posebno mesto. Še toliko bolj pri naših
prednikih, ki so praznik obhajali še posebej slovesno
ob globoki krščanski simboliki spremljajočih elementov, kot so jedi in barve. V počastitev tega praznika so
v Mestnem muzeju Litija, v stavbi Stare sodnije, pripravili velikonočno razstavo na kateri si obiskovalci lahko
ogledate ročno poslikane pirhe Cirile Gradišek, nekdanje Litijanke Frančiške Lukančič in Novogoričanke Irme

n ov i c e i z o b č i n e l i t i j a

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

iz uredništva

Drage občanke in občani !
Voščim vam vesele in blagoslovljene velikonočne
praznike in vam obenem želim veliko
medsebojnega razumevanja, miru ter upanja
na vse dobro v prihodnosti.
Župan Franci Rokavec

Veselimo se prihoda novega letnega časa, ki nam vsem prinaša novo veselje, energijo in upamo tudi lepše vreme.
Vrtičkarji začenjamo obdelovati svoje vrtove, na plan pokukajo športniki in vedno več je sprehajalcev. Kot da se vse prebuja iz zimskega spanja. Tudi naše uredništvo vam želi lepo
Urednik
doživete praznike in veliko družinske sreče.
Prispevke pošljite do 08.04.2016 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.

Lipin koncert na Gregorjevo

Včasih so govorili, da se na
Gregorjevo ptički ženijo. Na
avtohtono slovensko različi
co praznika ljubezni in za
ljubljenih, smo pevci Moške in Ženske vokalne skupine
Lipa pripravili in izvedli koncert slovenske zabavne glasbe
z ljubezensko tematiko ter premierno izvedli priredbe mladih slovenskih ustvarjalcev. Po stari slovenski navadi pa
smo na predvečer praznika zaljubljencev po reki spustili
»Gregorčke«. (foto G. Požun)

Velikonja ter občudujete bogato potiskane velikonočne
razglednice iz časa Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije.
Razstavo si lahko ogledate do
9. aprila 2016, v
času, ko je odprt muzej; ponedeljek, 10–12h
in 17–19h, sreda 10–12h in
17–19h in sobota od 10–12h.

VABILO NA OBČNI ZBOR
TURISTIČNEGA DRUŠTVA
LITIJA

(Nadaljevanje na 8. strani)

DAN ZA SPREMEMBE – DAN ZA
SPOŠTOVANJE

Dan za spremembe je vseslovenska prostovoljska akcija,
ki poteka 2. aprila. Tako bodo po vsej Sloveniji potekale
različne akcije, katerih skupni imenovalec je spoštovanje. Spodbujali bomo dobre medsebojne odnose, spoštljivo komunikacijo in drobna dejanja prijaznosti.

TD LITIJA vabi vse člane društva
in ostale zainteresirane občanke in občane
na redni letni OBČNI ZBOR društva,
ki bo v četrtek, 24. marca 2016 ob 18 uri
v prostorih društva na Valvazorjevem trgu 10
v Litiji. Vabljeni v čim večjem številu.
					 TD LITIJA

D r u š t v o LAZ v a b i n a
Društvo TOMBAS vabi na gostujočo predstavo KUD France Kotar iz Trzina v soboto 16.4.2016
ob 20.00 v Kulturnem centru
Litija.
(Nadaljevanje na 6. strani)

13. Pohod po Jablaniški poti
v soboto 2. aprila 2016
Start od 7h do 10h
v Zg. Jablanici
(Več na 10. strani)

ZANESLJIVO, VARNO, STROKOVNO IN
KONKURENČNO UPRAVLJANJE STAVB

V Litiji bomo dan obeležili tako, da bomo prostovoljci MC
Litija, KLIŠE-ja, društev Slomo in Lojtra oblikovali skupine
in:
- postavili orodje za telovadbo na prostem,
- uredili okolico in sadovnjak,
- begunskemu centru na Vrhniki peljali oblačila in igrače,
- pripravili drobna dejanja pozornosti za občane in
- pripravili skupnostno kosilo.
Dobimo se 2. aprila ob 8. uri v MC Litija, če želiš spremembo, se nam pridruži tudi ti.

9. POHOD PO POTEH OKROG SLIVNE
Vabimo vas, da se nam
pridružite na 9. Pohodu
po poteh okrog Slivne,
ki nas popelje mimo geometričnega središča Slovenije, GEOSS.

Na Veliki ponedeljek 28.3.2016,
se dobimo v vasi Slivna (GEOSS)
ob 9:00 uri.
(Več na 10. strani)





Upravljanje z nepremičninami
Vzdrževanje in prenova nepremičnin
Promet z nepremičninami

TERCA d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert, Tel: 07/34 35 100, info@terca.si, www.terca.si
POSLOVNA ENOTA LITIJA, Valvazorjev trg 8, 1270 Litija, Tel: 01/89 84 651, litija@terca.si

Z nami je Litija lepša!
NOVE FASADE: Brodarska 8, 14, 16,
ULS 3, 5, CKS 1, 3, 5, 10, 17, 18,
Prvomajska 2, 3, 4, Valvazorjev trg 12,
TNS 8, 9, Bartlova 1, 3, 5.
Po toči leta 2006 so bile prenovljene
skoraj vse strehe stavb, konec leta
2014 je bila prenovljena kotlovnica
na Maistrovi ulici.
Financiranje možno s kreditom v
breme rezervnega sklada ali odkupom
terjatev (ni potrebno 100% soglasje).

Sodelujte s Terco d.o.o. – upravnikom, ki mu lahko zaupate!
(Nadaljevanje na 3. strani)
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O DE LU OB Č I NSKE GA SVETA IN OBČIN SKE UPRAV E / AKRUBRIKA
TUALN O

DELA NA KIDRIČEVI IN
PRVOMAJSKI

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNIH RAZPISOV:

Obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS št. 18/16, z
dne 4. 3. 2016, objavljeni naslednji razpisi:
- ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV S
PODROČJA ŠPORTA
- ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV S
PODROČJA KULTURE
- ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV
SOCIALNEGA VARSTVA
- ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV IN
PROGRAMOV
Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so  na voljo
na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si. Dodatne informacije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ter karmen.merela@litija.si.
Rok za oddajo prijav na razpise za šport, kulturo in
socialno varstvo je 1. 4. 2016.
Rok za oddajo prijav na razpis za mlade je 8. 4. 2016.

ZBIRANJE, ODVAJANJE
IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE,
MALE ČISTILNE NAPRAVE

Spoštovane občanke in občani občine Litija. Glede na to, da
sem kot podžupan med drugim zadolžen tudi za GJI (gospodarsko javno infrastrukturo) v občini, nekaj na temo čiščenja odpadne vode, o čemer moramo začeti pravočasno razmišljati, da nas ne bodo presenetili postavljeni roki.
31.decembra 2015 je stopila v veljavo Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Objavljena v Uradnem listu
št. 98/2015 z dne 18.12.2015) . Ta uredba upošteva zahteve EU
zakonodaje, ki jo moramo zagotavljati tudi v Sloveniji. Govori tudi
o tem, kje in na kakšen način mora biti zagotovljeno odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih vod naposameznih področjih v
Sloveniji. Določa tudi, kakšna mora biti kvaliteta prečiščene odpadne vode na iztoku iz čistilnih naprav.
Področje cele Slovenije je razdeljeno na aglomeracije.
Aglomeracije so področja, kjer je poseljenost in izvajanje drugih
dejavnosti zgoščena tako, da je na področju glede na zakonodajo
potrebno zgaditi kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo.
Velikost posamezne aglomeracije je določena s populacijskim
ekvivalentom (PE). 1 PE pomeni obremenitev (komunalne odpadne vode), ki jo povzroči 1 človek v enem dnevu.
Uredba določa tudi roke, do katerih je potrebno v aglomeracijah
glede na njeno velikost zagotoviti odvajanje in ustrezno čiščenje
komunalnih odpadnih vod (zgraditi kanalizacijo s čistilno napravo):

Za aglomeracije velikosti od 500 PE do 2000 PE je rok za izvedbo
opremljenosti 31.12. 2021, če je aglomeracija na občutljivem območju. Če aglomeracija ni opredeljena kot občutljivo območje, je
rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja 31.12.2023.
Za aglomeracije velikosti od 50 PE do 500 PE je potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje do 31.12.2023.
Na splošno velja, da mora vsaka stavba, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne
vode. Če v OPERATIVNEM PROGRAMU lokalne skupnosti (občine)
za kakšno področje izgradnja javne infrastrukture ni predvidena
(ker je zakonodaja ne zahteva), je ta področja potrebno urediti z individualnimi sistemi oskrbe odvajanja in čiščenja. To se zagotovi z:
- Malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z zmogljivostjo do 50 PE
- Nepretočno greznico (samo v primeru, da vgradnja MKČN ni dovoljena (vodovarstveno območje) ali ni primerna rešitev (vikend,
kjer nastaja odpadna voda občasno, npr. samo ob vikendih)
- Obstoječo pretočno greznico za stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljeno izdano pred 14.12.2002. Te stavbe morajo obstoječo pretočno greznico ustrezno nadomestiti ob prvi rekonstrukciji stavbe.
Za MKČN in obstoječe pretočne greznice mora biti zagotovljen
odvoz in predelava blata na večji čistilni napravi. Za prevzem in
obdelavo blata mora biti opremljena vsaka čistilna naprava, ki
ima zmogljivost večjo od 10.000 PE.
Tudi nepretočne greznice mora izvajalec gospodarske javne službe (JP KSP Litija) redno prazniti. Pri obračunu storitev praznjenja
nepretočne greznice je potrebno upoštevati ceno, ki velja za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijo s čistilno napravo.
Toliko zaenkrat, več v naslednjih izdajah, poleg tega, pa bom
na to temo organiziral tudi širšo javno razpravo na javnih
tribunah, ki pa se bodo začele predvidoma v mesecu aprilu,
o čemer boste pravočasno vsi obveščeni. Že sedaj pa ste vsi
vabljeni k aktivnemu sodelovanju.
Boris DOBLEKAR, Podžupan občine Litija

Elektro Ljubljana je na Kidričevi cesti in Prvomajski ulici konec leta 2015 zgradil elektro kabelsko kanalizacijo zato se v
tem mesecu že izvaja sanacija cestišča tako, da se bo izvedla

PRAZNOVANJE DNEVA ZASTAVE na GEOSS-u
Vsi radi praznujemo, veselimo se praznikov, ki nas osmišljajo, razbremenjujejo in harmonizirajo naša življenja. Letos imamo še toliko
več razlogov za praznovanje, saj praznujemo četrt stoletja Samostojne Slovenije in dvajseto obletnico svečanega razvijanja naše
zastave v srcu Slovenije. Tradicionalno praznovanje prirejamo z iskrenim namenom krepiti domovinsko zavest, domoljubja, ponosa
in ljubezni do simbolov slovenske narodne identitete. Pri razlagi in
tolmačenju državnih simbolov navajamo, da gre pri zastavi vedno
za tendenco zaščite, ki nam je bila dodeljena, smo zanjo zaprosili
ali pa smo si jo izborili. Slovenci smo si našo zastavo izborili, po
dolgih letih tuje nadoblasti.
V združenju SHS so bili naši predniki prepričani, da nam bo naša
narodna zastava dajala varno zavetje, žal je bila nekaj let celo prepovedana. Pred četrt stoletja smo si končno našo narodno zastavo
z državnim grbom ustvarili Državno zastavo, ki jo bomo v nedeljo 10. aprila že dvajsetič razvili v Spodnji Slivni pri Vačah. Kljub
velikim razprtijam na političnem in gospodarskem področju je še
vedno pod zaščito naše zastave varno živeti v raju pod Triglavom.
Prijazno Vabimo praporščake vojnih veteranov, praporščake
kulturnih in drugih organizacij, da se nam pridružijo v paradi
zastav in praporov.
Kraj zbiranja: Pred gostiščem Balant ob 12.30 uri, formiranje parade ob 13.30 uri, sprejem častnih gostov 13.45 uri,
ob 13.00 uri bo orkester SV igral slovesne koračnice, odhod
parade bo ob 14.00 uri k spomenikom slovenstva na GEOSS.
Vljudno vabljeni.
Jožef Lajevec

asfaltna preplastitev na pločniku in polovici vozišča Kidričeve ceste, do konca marca pa tudi polovica vozišča na Prvomajski ulici. Udeležence prometa prosimo za razumevanje
saj se promet odvija ob semaforizirani zapori.

ZBORI KRAJANOV

Novo podporno okolje nevladnih
organizacij v občinah Zagorje ob Savi,
Litija, Hrastnik in Trbovlje,
ZLHT–Regionalni center NVO,
je pričelo z delovanjem

V novembru 2015 je v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in
Trbovlje začelo delovati novo podporno okolje nevladnih organizacij, ZLHT–Regionalni center NVO. V občini Litija ZLHT –Regionalni
center NVO nadaljuje uspešno delo Stičišča NVO osrednje Slovenije, v druge tri občine pa želimo dobre prakse še prenesti.
ZLHT-Regionalni center NVO povezuje, podpira in daje novi zagon
nevladnemu sektorju v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in
Trbovlje. V nevladnem sektorju obstaja velik razvojni potencial, ki
je na lokalni ravni v zasavski statistični regiji še vedno premalo
prepoznaven. Zato želimo nevladni sektor zasavske regije okrepiti
in doseči optimalni razvoj njegovih prednosti. Želimo, da nevladni
sektor postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti,
skupaj z javnim in gospodarskim sektorjem.
Za močne in prodorne nevladne organizacije (društva, zavodi in
ustanove), ki vplivajo in oblikujejo življenje v lokalnih skupnostih,
je zelo pomembna njihova organizacijska usposobljenost, dobre
finančne zmožnosti in zmožnost za zagovorništvo ter povezovanja.
Le take organizacije lahko uspešno sodelujejo pri pripravi in izvajanju javnih politik, vzpostavljajo čez-sektorska partnerstva in rešujejo lokalne družbene izzive.
Pri ZLHT-Regionalnem center NVO spodbujamo lokalna partnerstva nevladnih organizacij z drugimi deležniki, oblikovanje rešitev
za identificirane potrebe v lokalnem okolju, krepimo organizacijske
in strokovne zmogljivosti nevladnih organizacij, njihovo usposobljenost za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev ter zagotavljamo
večjo vlogo nevladnih organizacij pri oblikovanju lokalnih in regionalnih javnih politik. Nudimo brezplačna svetovanja in različna izobraževanja na celotnem področju nevladnega sektorja.
V obdobju 2016/17 bomo nudili 12 nevladnim organizacijam s
potencialom vplivanja na lokalni razvoj, brezplačna usposabljanja
in mentorstvo na področju krepitve njihovega strokovnega, organizacijskega in zagovorniškega razvoja. V naš program krepitve se
lahko prijavite že sedaj!

Nudimo tudi pomoč občinam pri oblikovanju javnih politik, oblikovanju javnih razpisov in drugih načinov sofinanciranja nevladnih
organizacij, načinih vključevanja nevladnih organizacij v pripravo
javnih politik ter nastopamo kot celovit lokalni razvojni koordinator.
Vabimo vas, da se nam pridružite pri krepitvi nevladnega sektorja v zasavski regiji in prevzemite aktivno vlogo pri oblikovanju življenja v lokalni skupnosti. Več informacij vas čaka na naši
spletni strani www.consulta.si ali FB: RegionalnicenterNVO
Petra Cilenšek, ZLHT Regionalni center NVO

V spomladanskih mesecih potekajo zbori krajanov po naših krajevnih skupnostih in tako sta bila v mesecu marcu
izvedena zbora v KS Polšnik in KS Dole, 2. aprila 2016 bo
izveden zbor krajanov v KS Gabrovka in 8. aprila v KS Breg
– Tenetiše. Predsednik krajevne skupnosti Polšnik Tomaž
Vozelj je predstavil poročilo o izvedenih vseh aktivnostih
v letu 2015 in se še posebej zahvalil vsem krajanom, ki s
svojimi finančnimi prispevki in prostovoljnimi urami pomagajo, da se določene aktivnosti izvedejo, kljub omejenim
sredstvom iz občinskega proračuna. V letu 2016 načrtujejo
nadaljevanje aktivnosti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za drugo fazo vodovoda Mamolj in za ureditev središča
naselja Polšnik. Skupaj z Občino Litija in JP KSP Litija pa bo
potrebno reševati številne manjše plazove, ki ogrožajo prevoznost javnih poti in lokalnih cest. Med udeleženci zbora
je bila podana pobuda, da bi tudi občina Litija pristopila k
akciji zbiranja podpisov PROTI PRIVATIZACIJI vodnih virov.

Udeleženci zbora krajanov na Dolah.
Prebivalci krajevne skupnosti Dole, ki so se udeležili zbora krajanov, ki ga je vodil predsednik KS Branko Javoršek,
so izpostavili slabo stanje lokalne ceste skozi središče Dol,
prepotrebno ureditev ceste proti Berinjeku ter nujnost ureditve vodovodov za velik del zaselkov v krajevni skupnosti.
Tudi na tem območju so izpostavili problematiko plazov ob
mnogih javnih poteh in lokalnih cestah. Seveda pa še vedno ostaja težava pri zagotavljanju dovolj mest v predšolski
vzgoji. Župan Franci Rokavec, ki je odgovarjal na vprašanja
krajanov na obeh zborih, se je najprej zahvalil vsem za razumevanje, ker proračunska sredstva še vedno ne dovoljujejo
večjih izdatkov za prepotrebno modernizacijo številnih javnih
poti in lokalnih cest ter mnogih drugih investicij na podeželju. Prav gotovo bo po poplačilo obveznosti, ki so nastale
na projektih, ki so se izvajali v Litiji in so pomembni za celotno občino Litija, potrebno prioritetno reševati težave na
podeželju.

AK TUA L N O
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KSP Litija, županu in občinskim svetnikom

Z novim letom je KSP Litija »razveselila« uporabnike, ki jih oskrbuje z vodo, z novimi visokimi
storitvami omrežnine čiščenja in čiščenjem komunalno odpadnih voda. Storitvi odvajanja odpadne vode in omrežnina (v zadnjem Občanu v naslovu pojasnila KPS navedeni kot novi) pa
sta se izvajali že do sedaj, kar je navedeno v nadaljevanju tega KSP članka. Pri teh pa je nova
seveda samo podražitev in sicer omrežnina za ca. 275% in odvajanje kom. odpadne vode za ca. 414%.
Kot je razbrati iz internetnega zapisa Civilne družbe Litija z dne 5. aug. 2014 so se cene oskrbe s pitno
vodo v maju tega leta enormno povečale, po zapisu do 2200%! Verjetno sedaj povečanje cen vode ni bilo
potrebno, saj vidimo v spodnji razpredelnici, da so cene vodo oskrbe, v primerjavi z drugimi občinami,
visoke. Ker smatram, da javno podjetje, ki deluje monopolno v prid občanov, naj ne bi ustvarjalo pretiranih
dobičkov, bi želel, pa verjetno še mnogo ostalih občanov, na osnovi kakšnih kalkulacij prihaja KSP Litija
do cen teh storitev. Navedli naj bi procente in zneske za en mesec za svoje stroške in stroške ostalih
soudeležencev pri oskrbi občanov z vodo. V Občanu so sicer navedeni vsi, ki sodelujejo pri razdelitvi,
vendar ti podatki ne povedo veliko, kot tudi ne podatek, da so cene v skladu z Uredbo (Ur.l. št.87/2012).
Upam, da ta izračun kalkulacij ni tako težak (navedba Civilne iniciative sestanek MS Litija), da ga ne bi
bilo mogoče predstaviti v razumljivi obliki vsem občanom. Verjetno pa bi vse to moral vsebovati že elaborat (po Uredbi), ki ga mora izvajalec posredovati občinskim organom v potrditev, vključno s primerjavo
bližnjih izvajalcev. Da bi bolj osvetlil to problematiko, sem za primerjavo zbral tovrstne podatke za nekaj
naključno izbranih sosednjih občin, ki so seveda vsi dostopni na internetu in jih podajam v spodnji tabeli.
V odgovoru ne želim ugotovitve, da je to nenormalno povečanje posledica uvedbe nove čistilne naprave,
ki je bila delno financirana tudi z evropskimi sredstvi oz. z novimi gradnjami. Vse občine, ki so navedene v
razpredelnici, obratujejo tudi s čistilnimi napravami, nekatere od njih so zgrajene tudi na novo, kot litijska.
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(Nadaljevanje s 1. strani)

Oskrba z vodo (cena storitve v EUR/m3 z 9,5% DDV)
občina
Lubljana
Zagorje o. Savi
Hrastnik
Kranj
Litija

vodarina
0,6296
0,6554
0,6584
0,4818
0,7932

odvajanje odpadne vode
0,1597
0,3065
DN20 1,6917
0,0856
0,3875

čiščenje odpadne vode
0,2676
0,5898
0,5070
0,2081
0,8220

čiščenje padav. vode
0,0289

Omrežnine (cena storitev v EUR/m3 z 9,5% DDV)
občina
Ljubljana
faktor 3 Ured.
Zagorje o. Savi
faktor 3
Hrastnik
faktor 3
Kranj
faktor 3
Litija
faktor 3

premer cevi v mm
večina uporab.
DN < 20
20 < DN < 40
DN < 20
20 < DN < 40
DN < 20
20 < DN < 40
DN < 20
20 < DN < 40
DN < 20
20 < DN < 40

omrežnina oskrba
s pitno vodo
3,305
9,9016
3,4391
10,3171
2,7894
8,3663
4,60
13,79
9,0209
27,0628

omrežnina odv.
kom. vode
1,3982
4,1946
5,0727
15,2182
1,6917
5,07550
2,80
6,71
5,22861
15,6859

omrežnina čišč.
kom. odpadne vode
1,9848
5,9544
4,4487
13,3459
2,9434
8,8302
2,80
6,71
5,8123
17,4368

omrežnina odv.
padavinske vode
0,4123
1,2368
5,0727
15,2182
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka

Iz zgornje razpredelnice je razvidno, da cene teh storitev v KSP Litija nenormalno odstopajo od ostalih občin,
predvsem od Ljubljane, za katero bi pričakoval najvišje cene, ne najnižje. Predvsem odstopajo omrežnine,
tudi za na novo uvedeno čiščenje odpadne vode (skoraj 300% proti Ljubljani) za katere ne najdem logičnega
vzroka. Odstopanje je že za najmanjši polmer, ki pa se pri množenju s faktorji še povečuje. Voda k nam
(Graška Dobrava) pa priteka po navadnih zdravju škodljivih salonitno azbestnih ceveh (ne po zlatih- glede
na ceno), ki so stare preko 40 let in se odvaja po enako starih betonskih ceveh, katerih rok trajanja je že
precej prekoračen. Torej so že vse napeljave amortizirane. Nova čistilna naprava in del kanalizacije pa sta
bila zgrajena delno tudi z evropskimi sredstvi in je amortizacija nižja.
Mnenje o zgornji problematiki bi želel tudi od podžupana g. Doblekarja, kajti njegova razmišljanja o različnih problemih v občini, ki jih je parkrat pisal v Občanu, sem vedno rad prebral. Odgovor bi želel tudi od
g. župana, kot dajalca soglasja k ceniku. Od KSP Litija pa pričakujem utemeljitev teh cen in objavo zgoraj
navedenega elaborata in kalkulacij tudi občanom- uporabnikom teh storitev.
 
Mag. Andrej Praprotnik

Ne zamudite prijave za uporabo tržne
znamke Srce Slovenije
Če ustvarjate izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja
ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, se lahko zdaj prijavite za uporabo tržne znamke Srce Slovenije. Z znamko boste
povečali prepoznavnost svoje ponudbe! Rok za prijavo je 1. april
2016. Preverite razpisne pogoje na www.razvoj.si v rubriki Aktualno.

Poleg ocenjevanja izdelkov pridobijo ponudniki številne ugodnosti, in sicer strokovno delavnico in storitev podjetniškega svetovanja na temo nadgradnje produktov, predstavitev izdelka v spletnem
katalogu, profesionalno fotografijo izdelka, materiale za označitev
svojih izdelkov v skladu z celostno podobo Kolektivne tržne znamke
Srce Slovenije (nalepke, obešenke ali zastavica), možnost prodaje preko prodajnih poti Srca Slovenije in drugo, kar je navedeno
v objavljenem ceniku. Poleg tega ponudniki pridobijo še možnost
brezplačnega sodelovanja na sejmih in drugih promocijskih dogodkih Srca Slovenije, brezplačno udeležbo na izobraževanjih,
predstavitev na spletni strani in socialnih omrežjih Srca Slovenije,
promocijske materiale, redno informiranje o aktualnostih in druge
ugodnosti.
Za več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev nam pišite
ali nas pokličite:
• za rokodelske izdelke: Mija Bokal (mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738);
• za prehranske izdelke: Vesna Erhart (vesna@jarina.si, 041 745 184).

1.170,00 EUR

2.380,00 EUR

Opel Vectra 1.6i 16V Letnik: 2001, teh. Opel Corsa Cosmo 1.2 16V Letnik: 2004,

pregled: 03/2016, prev. 244630 km, temno mo teh. pregled: 05/2016, prev. 152413 km, svetlo
dra kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm , zelena kovinska barva, bencinski motor, 1199 ccm,
74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
55 kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

Ne spreglejte:

Kaligrafija s Katarino v Litiji

Vabljeni na kratek kaligrafski tečaj z mojstrico Katarino Rojc, ki
vas bo popeljala v svet abstraktnega oblikovanja pisave. Spoznali
se boste z osnovami gotice in osnovnimi kaligrafskimi pojmi, ki so
osnova za nadaljnje delo. Pribor si boste lahko za čas tečaja izposodili, prav tako vam ni potrebno prinesti s seboj materiala.
Kdaj: Sobota, 16. april 2016, od 9. do 11. ure
Kje: Turistična točka Srca Slovenije, Valvazorjev trg 10, Litija
(v starem mestnem jedru)
Cena: 20 EUR

Za pridobitev kolektivne tržne znamke Srce Slovenije se lahko prijavijo registrirane pravne osebe (registrirano podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji, društvo) in fizične osebe (registrirano
osebno dopolnilno delo) iz 16 občin destinacije Srca Slovenije: Dol
pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.
Občina Litija je projekt posebej podrla, zato je za podjetja in
osebe iz te občine prvo ocenjevanje do treh (3) izdelkov brezplačno. Za vse ponudnike je pogoj k ocenjevanju plačilo članarine
za vstop v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije (letna članarina 50
EUR). Končni strošek za ocenitev do 3 izdelkov je za občane Litije
torej le 50 EUR.
Prijavitelj pridobi s prijavo na razpis osnovni paket, ki vključuje prijavo v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije in prijavo na ocenjevanje
izdelkov za pridobitev pravice do uporabe znamke Srce Slovenije.

1.950,00 EUR

3.900,00 EUR

Nissan Primera Wagon 2.2 dCi Tekna

Opel Astra 1.4 16V Enjoy Letnik: 2006,

Letnik: 2003, teh. pregled: 08/2016, prev. 202170 tehnični pr: 04/2016, prev. 130726 km, srebr
km, srebrna kovinska barva, diesel motor, 2184 na kovinska barva, bencinski motor, 1364 ccm,
66 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 102 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

11.450,00 EUR
7.880,00 EUR
Opel Astra 1.6 Enjoy Letnik: 2010, teh. Opel Corsa 1.4 Turbo Color Edition Start Stop
pregled: 07/2016, prev. 106862 km, modra ko Letnik: 2016 (testno vozilo), teh. pregled: 01/2020,
vinska barva, bencinski motor, 1598 ccm, 85 kW, prev. 3000 km, srebrna kovinska barva, bencinski mo
tor, 1364 ccm, 74 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo Innovation, letnik 2015, cena 17.550 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
Mokka 4x4 1.7 CDTi Enjoy Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Število mest omejeno na 10 udeležencev. Obvezno se prijavite do
14. aprila na 051 312 738 ali mija.bokal@razvoj.si.
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S PROJEKTI V BOLJŠI JUTRI

Moi!...To v finščini pomeni »živjo!«. Teden pred zimskimi počitnicami sem skupaj z učiteljicama Nevenko
Mandelj in Mojco Fridl in vrstnicama Lano Bercieri
Povše in Manco Hiršel obiskala Finsko v okviru evropskega Erasmus plus projekta »Help the Earth: reduce,
reuce, recycle«. To je projekt, v katerem sodeluje osem šol iz osem
evropskih držav: Slovenija, Finska, Grčija, Bolgarija, Poljska, Španija, Latvija in Turčija. Namen projekta je ohraniti našo mater naravo čisto. Projekt
bo trajal tri leta in v teh treh letih bomo med drugim izpeljali izmenjave skupin učiteljev in učencev v vseh osem držav.
Obisk Finske … neverjetna izkušnja. Tam nismo spoznavali le njihove kulture, ampak tudi njihove načine za zmanjšanje onesnaževanja okolja. Od Fincev bi se lahko veliko naučili! In spremenili stvari.
Na boljše. V naših glavah. Če bi se vsak le malo zamislil in se potrudil, bi bil svet precej drugačen.
Na Finskem revščine praktično ni. Ljudje imajo službe. Denar je
razporejen med ljudmi. Zato je tudi dobrodelnosti in medsebojne
pomoči več. V šoli, na primer, je veliko pohištva podarjena s strani
staršev. Tudi glasbila za pouk glasbe so dobili na ta način. Starši
z veseljem sodelujejo s šolo. Pri nas bi to nemara vzeli že za podkupovanje učiteljev ali kaj podobnega. A ni tako. Starši šoli le pomagajo. Skupaj ustvarjajo boljše okolje za otroke. Najbrž pa starši
s šolo tako z lahkoto sodelujejo, ker otroke že v šoli navajajo na
skupinsko delo. Med poukom učenci veliko stvari delajo v skupinah. Pri vseh predmetih. In pri delu v skupinah jih učiteljica nič ne
nadzoruje, sami se organizirajo in naredijo, kar je treba. V Sloveniji
je precej drugače. Če nas učiteljica razporedi v skupine, pogosto
dela le en član skupine, ostali pa ne delajo ničesar. Finci delajo
vsi skupaj. Si pomagajo. Izmenjujejo
ideje in jih spoštujejo. Sodelujejo.
Precej pa bi lahko spremenili tudi
v našem okolju. Zmanjšali količino
odpadkov. Ponovno uporabili stvari.
Reciklirali. Na Finskem smo obiskali
tudi reciklažni center. Tja ljudje prinašajo svoje rabljene stvari, ki jih v
centru pregledajo, popravijo, jim določijo ceno in šele nato gredo
na police. Celotni center je ogromen in razdeljen na več oddelkov;
na enem koncu imajo oblačila, na drugem elektronske naprave, na
tretjem pohištvo, knjige, športno opremo… stvari tam lahko kupiš
po precej nižjih cenah. Denar, ki ga zaslužijo s prodajo rabljenih
predmetov, je namenjen nemotenem delovanju centra, nekaj ga
gre pa tudi v dobrodelne namene.
V šoli pa imajo tudi dobrodelni tek, ki ga organizira Unicef. Učenci tečejo štafeto in za vsak pretečen krog dobi Unicef en evro. Ko mi je deklica, pri kateri sem bivala, povedala za ta tek, sem bila navdušena in
presenečena, njej pa se je to zdelo nekaj samoumevnega. Finci imajo
poseben način življenja, iz katerega bi lahko marsikaj prevzeli. Cenijo
stvari, ki jih dobijo. Pri šolskem kosilu je odpadka čisto malo. Precej
manj kot pri nas. Otroci na Finskem so tudi precej bolj samostojni.
Sami skrbijo za šolske obveznosti. Finka, pri kateri sem bivala, me
je na vse dejavnosti, ki smo jih v tednu imeli, peljala sama. Ker so že
od malega navajeni sami poskrbeti za več stvari kot slovenski otroci.
Od Fincev bi se res lahko veliko naučili. Sodelovanja. Samostojnosti. Kako ohraniti naš planet. Kako zmanjšati revščino. Živimo v
krutem, neprijaznem svetu. A lahko ga popravimo. Spremenimo.
Izboljšamo. Skupaj. 
Maša Cvetežar, 7. a
Zbrala in uredila Petra Pavlica

V ŠOLI V NARAVI

V tednu od 29. februarja do 4. marca, so se učenci
vseh oddelkov Podružnice s prilagojenim programom udeležili naravoslovnega tedna v Domu CŠOD
Medvedje Brdo
nad Logatcem.
Naučili so se veliko novega.
Spoznali so življenje in delo
na kmetiji in si ogledali zbirko
kmečkega orodja. Spoznavali
so astronomijo in raziskovali
gozdne živali ter rastline. Učili
so se o orientaciji in kako preživeti v naravi. Večeri so bili bogati z
različnimi aktivnostmi od tombole, ustvarjalnih delavnic, igre Skriti
prijatelj in sproščenega druženja.
Vreme so imeli zelo pestro, dva dni dežja, dva dni sonca in nazadnje še dva dni snega. Temu so prilagajali tudi športne dejavnosti, ki so bile plezanje, lokostrelstvo, pohodi, kepanje, sankanje,
smučanje, vaje v telovadnici in tradicionalna nogometna tekma z
učitelji. Preživeli so čudovit teden poln novih doživetij.
Marjeta Mlakar Agrež

STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA

Tudi v letošnjem letu je Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnika, organizirala stekloslikarsko kolonijo, ki je potekala v Hrastniku, 11. februarja 2016. Kolonije sta se udeležila tudi učenca
Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom in sicer
Nik Smrekar in Matija Dobravec. Slikala sta na ravno steklo in steklene predmete. Nastali so čudoviti izdelki. 
Barbara Klanšek

DELOVNA PRAKSA STAREJŠIH UČENCEV POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Delovna praksa je za 7 učencev 5. in 6. stopnje PPVI 3 potekala
od 22. 2. do 26. 2. 2016. Tokrat so učenci delo opravljali v šoli, saj
so izdelovali izdelke za razstavo in se pripravljali na prireditev ob
praznovanju 50-letnice dela z otroki s posebnimi potrebami. Pod
mentorstvom Sandre Rihter in Igorja Mihailovića so učenci izdelovali
in ustvarjali posode in hiške iz Das
mase, risali mandale na platno, izdelovali voščilnice, ustvarjali torbe iz
odpadnega tekstila, risali na lesene
in keramične ploščice,…
Delovni teden je hitro minil, vsak
učenec je delal tisto, kar dela najraje
in najbolje. Nastali so čudoviti izdelki, ki si jih boste lahko ogledali
na razstavi.
Nataša Zupan Cvetežar

SPET SMO POTOVALI … TOKRAT
PO AZIJI

Letošnji projekt Medvedkovo potovanje je s svojim obiskom in predavanjem popestrila že druga
gostja. S seboj na pot nas je vzela gospa Staša
Lepej, popotnica iz Zagorja, ki jo vleče na vse
mogoče konce in kraje. V naš vrtec je pripeljala košček Azije, te
oddaljene, neznane in izjemno mikavne celine, ki v svoji veličini
skriva blišč velikih mest, kot je Bankok in skromnost osamljenih
tibetanskih planot.
In kaj je najbolj prevzelo otroke? Tuk-tuk, rikša, kamela, ki vleče
voz, slon z zabojem, v katerega se usede potnik. Ob teh milo rečeno nenavadnih
vozilih nam je šlo
kar malo na smeh,
saj se skorajda ne
zdi mogoče, da bi
se ljudje v resnici
tako prevažali naokrog. Pa se, nam
je povedala naša
gostja. Še celo po
isti cesti se vozijo
vsa našteta vozila,
med njimi pa se
najde še kakšen
avtobus, ki na strehi poleg tovora in ljudi prevaža celo krave.
Izvedeli smo, da čudovito tropsko morje, ki nas vabi, da bi se okopali v njem, skriva kopico nevarnih, strupenih morskih prebivalcev,
zaradi katerih se je bolje držati kar na obali. Zanimivo se nam je
zdelo, da so ljudje v Aziji manjši od nas, zato imajo na avtobusu
tako malo prostora med sedeži, da je vožnja za ljudi z zahoda, precej neudobna. Vsi pa smo se strinjali, da bi z veseljem zajahali slona, pobožali tigra in se sprehodili skozi tunel v akvariju, kjer plavajo
morski psi. Čisto od blizu bi jim pogledali v zobe in prav nič nas ne
bi bilo strah, saj so zaprti za steklom in nas ne bi mogli ugrizniti.
Spoznali smo tudi značilnosti azijske kuhinje, nekateri otroci so poskusili, kako je, če namesto žlice ješ s paličkami.
Starši, ki predavanja naše gostje niste slišali, ste si lahko v garderobah ogledali kakšen utrinek z našega potepanja. Če pa vas srbijo
pete in bi si želeli, da še vas pot kam odnese, lahko poprimete za
knjigo avtorice Staše Lepej z naslovom Camino: moja samotna pot,
v kateri opisuje doživetja z več kot 800 kilometrov dolge poti, v
španski romarski kraj Santiago de Compostela.
Ob koncu se želimo veliki in mali iz vrtca Medvedek iskreno zahvaliti gospe Staši Lepej za njen čas in za vse, kar nas je novega naučila.
Morda je celo koga navdušila, da se bo nekoč podal na dolgo pot
proti vzhodu. 
Špela M. Sedevčič, pom. vzgojiteljice

GIBALNA URICA S STARŠI

Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do zahtevnejših športnih
dejavnosti. Otroci z gibanjem pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo.
Za boljši gibalni razvoj, predvsem pestro obliko gibanja, v vrtcu
NAJDIHOJCA vsako leto pripravimo GIBALNO URICO v telovadnici
Gimnazije Litija, kamor povabimo otroke s starši. Tudi letošnje druženje je bilo prijetno, aktivno in zabavno. Otroci so s seboj prinesli
svoje žoge, v telovadnici pa so jih čakale različne velikosti drugih
žog in blazine.
Starši in otroci so telovadne vaje vzeli zelo resno. Vaje z žogami so
izvajali v parih in v manjših skupinah ter se preizkusili pri štafetnih
igrah. Tu je bilo opaziti pravi tekmovalni duh, predvsem pri starših.
Vse vaje oziroma igre so bile organizirane tako, da so lahko uživali
in sodelovali vsi, otroci, starši in stari starši. Prijetno je bilo opazovati ves ta gibalni „živ-žav“, veselje, zagnanost in vztrajnost ter
čutiti polno energije.
Čas gibalne urice je prehitro minil. Z zadovoljnimi obrazi in rdečimi
lici smo skupaj pospravili rekvizite, se odžejali ter se rahlo utrujeni
odpravili domov.
»Tako aktivnost bi bilo lepo imeti večkrat«, sem slišala od nekaterih
staršev, ko smo odhajali. Kdo ve, če ne prej se drugo leto v februarju zagotovo znova vidimo. 
Maja Cilenšek, vzgojiteljica

GREGORJEVO pri Pikapolonicah

No pa smo jo le dočakali. Ja, pomlad! V Sloveniji velja,
da se ptički ženijo na gregorjevo, saj je bil to včasih
prvi spomladanski dan. Radostno žvrgolenje ptic, prijetno božanje toplih sončnih žarkov ter prvi popki na
vejah dreves oznanjajo, da nam pomlad že resnično
trka na vrata. Da se ptice najbolj razvnamejo ravno
na gregorjevo, ni naključje. V vrtcu se nam vzgojiteljicam zdi prav,
da otroci spoznajo in slavijo nekaj, kar je naše in ne le to, kar pride
iz tujine. Omenjeni praznik pa ni le praznik zaljubljencev, ampak
ima tudi drugačno vlogo. Na predvečer se spuščajo po reki ladjice
s svečko, pravimo jim gregorčki. Po starih šegah so v vodo spustili
luč, saj naj bi voda odnesla vse slabo, skrbi in zimo, ter s tem pozdravili prihod sonca in pomladi. Dan se je namreč podaljšal in luči
pri svojem delu niso več potrebovali, zato so jo »vrgli« v vodo.
Tudi z otroki smo spoznali nekaj značilnosti tega običaja. Prepevali smo narodne pesmi, ki so povezane s to tematiko, spoznavali
ptičke, jih ustvarjali in risali. Ob teh aktivnostih je nastal program
s plesom, petjem in
recitiranjem, ki smo
ga pred spuščanjem
»gregorčkov«, pokazali tudi staršem.
Spuščanje gregorčkov je bilo otrokom
zanimivo, ustvarili so
jih skupaj s svojimi
starši in bili ponosni
nanje. Uživali so v
čarobnosti lučk, druženju in ohranjanju
našega ljudskega izročila, hkrati bili nekateri tudi žalostni, ko jim je lučka ugasnila in
jim potok odnesel gregorčka. 
Marinka Lenart

Prostovoljka Martina iz Avstrije

V letošnjem šolskem letu na matični šoli Gabrovka in podružnični
šoli Dole pri Litiji v sodelovanju z Mladinskim centrom Litija gostimo prostovoljko Martino iz Avstrije.
Martina uspešno sodeluje pri pouku
tako pri starejših kot mlajših učencih. Prav tako pa je pogosto prisotna tudi v podaljšanem bivanju, kjer
z učenci ustvarjajo in se igrajo različne igre. Pri pouku gospodinjstva
je Martina skupaj z učenci spekla
tradicionalno avstrijsko Sacher
torto, nad katero so bili učenci seveda več kot navdušeni. Pri pouku
geografije jim je predstavila Avstrijo
in Salzburg, pri glasbeni umetnosti
Mozarta, pri gospodinjstvu pa tradicionalno avstrijsko hrano. Učenci so
Martino zelo lepo sprejeli in so vedno veseli, ko se jim pridruži pri
pouku ali ostalih dejavnostih na šoli.

Regijski otroški parlament

V sredo, 9. 3. 2016, sva se predstavnici OŠ Gabrovka-Dole udeležili
26. regijskega otroškega parlamenta v Hrastniku. Tema razprave so
bile Pasti mladostništva.
Otroškega parlamenta so se poleg nas – predstavnikov občinskih
parlamentov Zasavja – udeležili tudi župan občine Hrastnik, županja občine Trbovlje, sekretarji Občinskih zvez prijateljev mladine
ter naši mentorji. Po uvodnih nagovorih smo predstavili sklepe občinskih otroških parlamentov. Sledila je razprava o dobrih in slabih
plateh interneta, zasvojenosti z drogami in alkoholom, oblikah pomoči ter posledicah jemanja drog, odvisnosti od računalnika… Po
razpravi smo oblikovali sklepe, ki jih bodo predstavniki naše regije
posredovali na državnem otroškem parlamentu.
Udeležba na regijskem parlamentu je bila zanimiva, predvsem zato,
ker sva preko razprave spoznali pasti in težave, ki pestijo mladostnike v večjih mestih in v ostalih občinah.
Hana Dim in Taja Kraševec

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

ŠOL ST VO i n VZG OJA / M LA DI

Akcija zbiranja starega papirja na OŠ Gradec
bo v prvem tednu aprila

V času roditeljskih sestankov oz. govorilnih ur sredi septembra in
v prvem tednu aprila na OŠ Gradec že tradicionalno organiziramo
akciji zbiranja starega
papirja kot vsestransko
koristno dobrodelno aktivnost. Tudi tokrat se ob
spomladanskem čiščenju prostorov lahko znebite svojih starih količin
papirja in ga v četrtek,
7. aprila, pripeljete v
zabojnik pred matično
šolo ali pa ga bodo naši
učenci kar sami odnesli
v šolo. Prihodek od prodaje papirja bomo kot vedno namenili šolskemu skladu.
Akcija zbiranja starega papirja je vsako leto uspešna, rekordno pa
je bilo leto 2013, ko nam je uspelo zbrati preko štiri tone papirja.
Nam bo letos uspelo preseči lastni rekord? Pomagajte nam – s skupnimi močmi nam zagotovo uspe!
Koordinatorki akcije Marija Savšek in Alenka Zupančič

HINKO LEBINGER STAREJŠI – politični, športni
in kulturni delavec našega okolja

Minilo je 90 let, odkar je bil moj praded Hinko Lebinger prvič izvoljen za litijskega župana. Litijska občina s Šmartnim je bila v
takratni Dravski banovini po površini med največjimi. Moj praded
je bil med vodilnimi politiki Slovenske ljudske stranke in poslanec
Dravske banovine. Županska funkcija je bila neprofesionalna. Na
občini v Litiji so bili zaposleni le trije: župan (Hinko Lebinger), tajnik
in organist (Peter Jereb) ter občinski sluga.

Slovenska ljudska stranka pred 2. svetovno vojno, Hinko Lebinger sedi tretji z desne strani
Moj praded se je rodil leta 1894 v avstrijskem Gradcu kot prvi sin
litijskega Staroavstrijca Heinricha Lebingerja in Litijanke Josipine,
roj. Koprivnikar. Končal je nemško Mahrovo trgovsko akademijo
v Ljubljani, kar je bila priprava za prevzem družinskega podjetja.
Najprej se je zaposlil na okrajnem cestnem podjetju v Litiji. Tu je
poskrbel za načrtno uvajanje litijske infrastrukture: ceste, mostovi,
vodovodni zbiralniki, vodovod. Njegovi začetnici ponekod še danes
najdete na nekaterih objektih.
V družini, ki je bila na pol avstrijska, na pol slovenska, sta bila
praded Hinko in prateta Irma zavedna Slovenca, ostali pa so bili
usmerjeni nemško, zato je bilo v družini veliko prepirov. V prvi svetovni vojni je bil praded Hinko na solunski fronti. Ko se je poražena
avstroogrska vojska umikala skozi Srbijo, je spoznal svojo bodočo
ženo Kajo, roj. Milutinović. Moja prababica je morala spremeniti
vero, ko sta se l. 1920 v Beogradu poročila. V Litiji sta si ustvarila
družino. Rodila sta se jima sinova Hine in Tone ter hčerka, moja
babica, Marijela. Živeli so v drugem nadstropju takratne Škofove
hiše (sedanje Zadruge).
Moj praded je bil tudi športnik. Do konca življenja je hodil v hribe,
predvsem v okoliške, podal pa se je tudi više. Najraje je imel Sveto
goro, ki je bila takrat v litijski občini. Leta 1938 je bil na njej 115krat. Prav rad je tudi telovadil, sprva v Litiji pri sokolih, nato pa
zaradi strankarske pripadnosti v Šmartnem pri orlih. Kot šahist je
imel kar nekaj dobrih rezultatov v slovenskem merilu. Podpiral je
kulturo, bil je dober govornik, povezovalec, recitator, igralec.
Kot človek je bil zelo temperamenten, zelo dober, pomagal je vsem,
tudi političnim nasprotnikom, če je mogel. Bil je zelo bister, prababica pa pametna. Babica mi večkrat reče, da je imel kar nekaj
značajskih potez, ki sem jih podedoval tudi jaz.
Ker je bil zaveden Slovenec, politični veljak in izobraženec, so ga
okupatorji z družino l. 1941 s prvim transportom izselili v Srbijo.
Živeli so v prababičinem rojstnem kraju – v Ivanjici. Praded in prastric sta delala v rudniku. Družina se je vrnila v Slovenijo šele leta
1946, ker je bila takoj po vojni ožigosana kot režimski nasprotnik.
Za časa informbiroja je bil praded zaprt ter na prisilnem delu. Celotna družina je še dolgo časa čutila šikaniranje zaradi načelnosti in
vztrajnosti ter konservativnih vrednot, ki jim je bila zvesta.
Po pripovedovanju babice Marijele Lebinger zapisal in uredil
Jaro Pavliha iz 9. razreda OŠ Gradec

Avstralec v Litiji

V januarju so učenci OŠ Gradec preživeli urico ali dve svojega pouka nekoliko drugače.
Nekateri so čarali z uporabo “GOOD ENGLISH”
– ker le pravilna raba
angleščine poskrbi, da
se čarovnija zgodi. S
tem so nerodnemu čarodeju Dr Klutzu omogočili, da je izvedel trike
in nasmejal vse do solz.
Najmlajšim bo The Magical Language Show
še precej časa ostal v spominu in ne le zaradi avstralskega naglasa
zabavnega čarodeja. »Good English! Good thinking!«
Malo starejši so spoznavali avstralske živali ter pomen varnega in
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ustreznega obnašanja v avstralski divjini. The Bilby’s Bush Adventure je poleg zdrave merice smeha za tisti dan, poskrbela tudi za
to, da sedaj RES vemo, da se v puščavi NE SME kuriti ognja. “Fire!
Bush Fire! Oh no!”
Najstarejši pa so se ob pomoči malo drugačnega učitelja (ki se
je tekom svojega interaktivnega predavanja spremenil v različne
osebnosti iz Avstralije – od Aborigina, Neda Kellyja do športnega
navdušenca) učili o zgodovini, geografiji in kulturi Avstralije. The
Australian Show s poizkušanjem namaza Vegemite, igranjem na
didgeridoo in še marsičem, je pustil vtis na vseh. “Ozzies come
on”/“Avstralci ne dajmo se” so bili sprejeti zelo prisrčno na naši
šoli, saj je za to poskrbela prekrasna razstava v avli, čustvena pesem šolskega zbora ter učenci in učitelji, ki smo se vedno pripravljeni naučiti kaj novega.
Pedagog in gledališčnik Schelie Nielsen je »prinesel« Avstralijo v
Jevnico, Kresnice, Hotič, Litijo in na Vače. »G‘day mate.« je odmevalo po hodnikih, najmlajši so zbirali tudi avtograme, najstarejši pa
na hodnikih in v avli izmenjali še besedo ali dve »po avstralsko« z
njim – ali pa celo klepetali v angleščini med kosilom. Schelie je bil
navdušen nad razstavo Obrazi Avstralije, ki si jo je z zanimanjem
ogledal ter se z učenci slikal pred njo.
Ob zvokih pesmi I am the Earth pa je solzen in ganjen v mislih odpotoval v Avstralijo ob pomoči šolskega mladinskega zbora. Kljub
čisti Angleščini – saj ne govori slovenščine – so učenci razumeli vse, bili izredno aktivni in ob koncu predstav in predavanj znali
več kot ob začetku. Poskrbel pa je tudi za obilno merico smeha
in sprostitve. Avstralija je vsekakor zanimiva tema, čeprav nam je
Slovenija bliže in vsekakor bolj poznana. Kajti …
“Land here” is SIMPLY THE BEST, but it’s good to know also the
rest (countries, cultures etc.).
Tjaša Lemut Novak, predmetna učiteljica angleščine

KLIŠE v februarju in marcu
Pridružite se nam v aktivnem preživljanju prostega časa, se zabavajte z nami na druženjih in nam
s svojimi idejami pomagajte še dodatno izboljšati
naš program.
V februarju smo klišejevci uspešno organizirali pustno zabavo in se
skupaj s člani Mladinskega centra Litija udeležili pustne povorke.
Prav tako smo članom ponudili druženja na KLIŠE-ju na tarok turnirju in lan party-ju. V soboto, 27.02.2015 pa smo se skupaj s člani
športnega društva Breg in Tenetiše podali na smučanje v Bad Kleinkirchheim. V marcu smo nadaljevali s ponudbo raznovrstnih druženj, saj smo se klišejevci preizkusili v bowlingu v klubu Palnet 300
in se pustili prestrašiti na filmskem večeru grozljivk, ki je potekal v
prostorih KLIŠE-ja. Za vse tiste, ki ste filmski večer zamudili pa se
nam še vedno lahko pridružite pri ogledu filmske predstave Batman
proti Supermanu: Zora pravice, ki si ga bomo ogledali v Zagorju,
26.03.2016. Prav tako pa bomo v marcu še organizirali izobraževalno zabavno soboto-KIZS, ki predstavljajo že stalnico našega
programa, tokrat se bomo zbrali prav tako v soboto, 26.03.2016.
Da bo v prvem spomladanskem mesecu še bolj zabavno, naša druženja in ponudba pa le še bolj raznovrstna in zanimiva, vas želimo
vse člane spodbuditi k udeleževanju na mesečnih sestankih, ki
bodo potekali vsak drugi četrtek s pričetkom ob 18.00. Tako lahko v duhu ustvarjanja in sodelovanja študentje in dijaki postanete
aktivni člani in tako prispevate k ustvarjanju lokalne mladinske atmosfere ter s svojimi idejami vplivate na še bolj pester program
KLIŠE-ja. Naslednji sestanek bo 14. aprila. Po vsakem sestanku
bo sledilo neformalno druženje, udeležba pa je seveda brezplačna.
Ponovno vam je na KLIŠE-ju tudi na voljo ugodno barvno tiskanje,
s čimer želimo še dodatno izboljšati ponudbo naše študentske pisarne. Na KLIŠE-ju prav tako povprašajte po možnostih inštrukcij
za angleščino in matematiko in o vseh športnih aktivnostih, ki se
jih lahko kot naši člani udeležite še ceneje. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v KLIŠE-ju v času uradnih ur (pon., sre.,
in pet. 17.00-20.00), o dogodkih in novostih pa vas bomo prav tako
obveščali z našimi informatorji ter obvestili na facebook in spletni
strani.

AA (anonimni alkoholiki)
pred domačim pragom

Živeti v mestu pomeni, imeti kar nekaj prednosti, ki jih nimajo
ljudje, ki živijo na podeželju. Ena izmed teh je, da ima človek
najpomembnejše reči tako rekoč pred nosom. Recimo šolo,
trgovine, zdravstveno oskrbo … To so nekatere prednosti.
V Litiji imamo že nekaj tednov tudi skupino AA (anonimni alkoholiki). To je še ena prednost življenja v Litiji. Domačini imamo AA
tako rekoč pred pragom. Po statistiki naj bi imela vsaka druga
slovenska družina enega alkoholika. Življenje z alkoholikom pa je
težko, neprijetno, žalostno in mučno v vseh ozirih. Ker preslabo
poznamo bolezen alkoholizma, si pogosto ne znamo pomagati. Kaj
storiti s takšnim družinskim članom? Kako ravnati? Kako se z njim
pogovarjati? Kako pomagati njemu in predvsem sebi? Eden od odgovorov je: zdravljenje. Druga možnost pa je obiskovanje skupine
AA (anonimnih alkoholikov). Vmesne rešitve ni!
Vsak alkoholik, v času treznosti, prepričuje svoje domače, da se bo
poboljšal, ne bo več pil, se bo izogibal gostilne … To je izkušnja, ki
jo imamo vsi alkoholiki in ljudje, ki so živeli z nami pod isto streho.
Vse te obljube so kot dim v veter. Držijo lahko celo nekaj tednov,
navadno pa le par dni ali celo ur. Razlog za to je, da alkoholik sam
ne pozna svoje bolezni in živi v nekem svojem izkrivljenem svetu.
Po drugi strani pa tudi njegovi domači ne vedo, kako trdovratna in
težka je ta bolezen in kako je človek sam pred njo nemočen. Zato
sta le dve rešitvi, ki sem ju že navedel: zdravljenje ali obiskovanje
skupine.
V Litiji je skupina AA. Srečujemo se ob torkih, ob 18.30 , v Zdravstvenem domu. Končajte s trpljenjem svoje družine in poiščite nas!
Alkoholizem ni razvada, pač pa bolezen, zaradi katere trpi alkoholik
in njegovi domači. Lahko si pomagate! Le pridite!  Aco, alkoholik

ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE
Imate težave z alkoholom?
Morda je AA rešitev!
Kontaktni osebi: Srečko 041717447 in Aco 040616795.
Kje smo: Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, pritličje soba 101
Srečanja so: vsak torek od 18.30 do 20.00

5

KAJ SE NAM DOGAJA TA MESEC?

Nikar spreglejte redne mesečne razstave v naši mali
galeriji. V mesecu marcu bo svoja dela na ogled postavila mlada umetnica Nives Obrić Krajčič. Pridruži se nam v petek, 25.3. ob 19.00.
V petek 8.4.2016 ob 18.00 pa se nam pridruži na potopisu o življenju v Londonu. Naša prostovljka Sara Jakopič je tam preživela
dobro leto svojega življenja. Opisala nam bo vse zanimivosti in posebnosti življenja v velikem mestu.
Prostovoljec Hristo pa je v tem mesecu zate pripravil dve izkustveni
delavnici. Če te zanima kako se lotiti predstavitev na profesionalen
način se nam pridruži v četrtek, 7.4. ob 17.00. Skupaj bomo razvijali
naše predstavitvene sposobnosti. O empatiji pa bo govora na drugi
delavnici. V četrtek 14.4. ob 17.00.

26. OTROŠKI PARLAMENT

Za nami sta že 26. občinski in regijski otroški parlament. Letošnja
tema parlamenta je PASTI MLADOSTNIŠTVA. Sodelujoči osnovnošolci iz OŠ Litija, Gradca in Vač, Gabrovke in Dol ter iz OŠ Šmartno,
so 25.2. v sejni sobi Občine Litija razpravljali o pasteh, ki prežijo na
mlade. V razpravi smo se dotaknili težav, ki jih prinašajo:
zasvojenosti s telefonom in drugimi elektronskimi napravami,
družbenih omrežij – za kaj jih uporabljamo, kako nevarna so, ali
znamo ceniti svjo zasebnost in zasebnost naših prijateljev in ostalih ljudi okoli nas, težav, ki jih prinese pritisk vrstnikov na družbenih
omrežjih – nesramnost, grdi komentarji,... nasilja med vrstniki.
Pogovarjali in razpravljali smo o škodljivih posledicah kajenja, uživanja tobaka in drog. Omenili smo tudi tveganja, ki lahko izhajajo
iz tega – zelo alkoholizirani ljudje se ne zavedajo kaj počnejo in
nehote lahko pod vplivom alkohola naredimo kaj kar kasneje obžalujemo,... ter razpravljali o vzrokih, ki mlade pripeljejo v pasti
mladostništva – žalost, samota, osamljenost, nizka samopodoba,
težave v šoli ali doma, nerazumevanje vrstnikov ali staršev,... Učenci so pokazali, da se pasti še kako zavedajo, poznajo in vedo pa tudi
kako se jim izogniti.
9.3. pa smo se z mladimi parlamentarci odpravili še na regijsko zasedanje otroškega parlamenta, ki ga je letos gostil Hrastnik. Na razpravi smo se pogovarjali o enakih temah kot na občinskem parlamentu
in ugotovili, da na mlade prežijo enake pasti, ne glede na občino ali
regijo v kateri živijo. 11. aprila pa se bodo 4 predstavniki občin podali
še v čisto pravi parlament, ki bo gostil zasedanje 26. nacionalnega otroškega parlamenta. Občino Litija in Šmartno pri Litiji bo letos
predstavljala in zastopala učenka iz OŠ Vače Vanja Kovač.

»MLADI IZ SRCA SLOVENIJE BOMO SAMI
POVEDALI, KAKŠNE IZBOLJŠAVE HOČEMO
V LOKALNEM OKOLJU«

EUth - Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih
po vsej Evropi
Projekt EUth spodbuja vključevanje mladih za aktivno vlogo v
družbi. Ključni izziv, s katerim se ukvarjajo partnerji je, kako mlade
vključiti, motivirati za aktivno vlogo v družbi, zgraditi zaupanje, da
bodo verjeli, da bodo njihovi predlogi tudi upoštevani, da nekaj pomenijo. Namen je tudi povišati stopnjo zaupanja mladih v evropske
institucije in EU ter več vključevanja mladih v procese odločanja.
V projektu sodelujemo Mladinski center Litija, skupaj z AIA-Mladinskim centrom Mengeš in Mladinskim centrom Kotlovnica Kamnik, pod strokovnim vodstvom partnerja Razvojni center Srca
Slovenije.

NAJ MLADI PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA
OBČINE LITIJA ZA LETO 2015

Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne
ali zasebne institucije vabimo, da na razpis predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2015 z osebnim prizadevanjem in
prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Litija.
V izboru lahko sodelujejo prostovoljci stari med 15 in 30 let. Kot
starostno mejo bomo upoštevali starost dopolnjeno v letu 2014.
Vsem prijavljenim, ki bodo izpolnjevali pogoje, bomo podelili priznanje in s tem naziv »Naj mladi prostovoljec/prostovoljka Občine
Litija 2015«. Tistemu/tisti, ki bo po mnenju komisije izstopal/a,
bomo podelili praktično nagrado.
Priznanja bomo podelili na prireditvi Raj mladosti, 28.5. 2016 v
Mladinskem centru Litija, na Ponoviški cesti 12. Prijava na razpis mora biti poslana na naslov ZKMŠ Litija, Mladinski center Litija,
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija, do vključno ponedeljka, 10.4.2016.
Na kuverti mora biti oznaka: NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA »NAJ
MLADI PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA OBČINE LITIJA 2015«.
Več na www.mc-litija.si/razpisi.

Obeležili smo mednarodni dan
spomina na žrtve holokavsta

27. januarja, na dan, ko je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Auschwitz, se svet spominja žrtev holokavsta.
Beseda holokavst se prvotno nanaša na žgalno daritev starih Grkov
in Rimljanov, pri kateri se daritvena žival popolnoma sežge. Pozneje
se je beseda pričela uporabljati kot sinonim za množično uničenje
ljudi, običajno s sežigom. V mednarodnem zgodovinopisju je v uporabi tudi termin Šoa (hebr. Šo’ah propad, uničenje), ki označuje
množično iztrebljanje Judov v nacističnih koncentracijskih taboriščih v času druge svetovne vojne.
Z namenom obeleževanja, spominjanja in opominjanja na enega
največjih genocidov v človeški zgodovini je dijak 4. letnika Anže Grčar pripravil filmsko projekcijo. Po njegovem izboru smo si ogledali
film režiserja Romana Polanskega z naslovom Pianist.
Zgodba pripoveduje o pianistu Wladyslawu Szpilmanu, ki ga je vihra druge svetovne vojne dosegla v Varšavi, kjer je igral na klavir
pred mikrofoni državnega poljskega radia. Kot Jud se je znašel v
zelo težkih okoliščinah, ostal je brez družine in le ob pomoči prijateljev, znancev, dobrih ljudi je preživel nacistično okupacijo Poljske
in varšavski geto.
Pianist je film, ki pretrese. Po razgovoru, ki je sledil ogledu, smo
šolo zapustili z mislijo, da tega ne smemo več dovoliti. Nikoli več!
Mateja Golouh
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KULTURA
RUBRIKA
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MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
GOSTOVALO NA LITIJSKEM ODRU

V 5. abonmajski predstavi smo si v torek, 23.
februarja na našem odru ogledali predstavo
Sedem let skomin, v izvedbi MGL Ljubljana.
Odlična igralska zasedba je
napolnila gledališki večer s
predstavo, ki nas je popeljala v šestdeseta in na malo
drugačen način nagovorila
gledalce, kot smo vajeni. Bila
je posebno doživetje in veseli
smo, da smo si jo lahko ogledali tudi na našem odru.
Vabimo Vas…

PRIBLIŽEVANJA V APRILU – GOST MAG. LADO
AMBROŽIČ – PONEDELJEK, 21.4.2016, OB 19.URI

Dolgoletni televizijski voditelj, ki ga skoraj nič ne preseneti, nekdanji odgovorni urednik informativnega programa. Prvih deset let
kariere je delal na RTV, na Radiu, kjer se je ukvarjal z bankami
in energetiko, pred tem pa se je kot študent FSPN kalil na Delu.
Je avtor oddaj Odmevi, Polnočni klub in Intervju, v kateri je opravil poglobljene pogovore z 260 gosti ter voditelj oddaje Družinske
zgodbe. Sedaj je varuh pravic gledalcev in poslušalcev in kolumnist
na portalu MMC.

GRATIS ABONMAJSKA PREDSTAVA
– KRATKO IN JEDRNATO o življenju, smrti in sploh vsem - ČETRTEK, 31.3., OB 19.30. (Iz)redni teater društva Tombas si je
lani s svojim prvim soočenjem s formo kratke drame odprl vrata v
ustvarjalno polje, ki mu je pisano na kožo. Kratke drame so odlične
za vsakogar s kratkotrajno zmožnostjo koncentracije, hkrati pa nudijo možnost hitre preobrazbe iz prizora v prizor.
In če smo se lani bolj posvetili lastni sposobnosti interpretiranja
različnih besedil in upodabljanja različnih likov v eni sapi, se letos
vračamo z izborom, ki izprašuje življenje samo ter celo to, kaj je
pred njim in kaj mu sledi. Skorajda eksistencialistično.
A te kratke drame naši gledališki skupini ustrezajo še z enega vidika: po svoji živopisnosti in razposajenosti se odlično prilegajo barvitosti značajev te zasedbe. To, da so zabavne, je pa čisto naključje.
Ker mi smo smrtno resni, ko govorimo o življenju, smrti in sploh
vsem. Vabila abonenti prejmete po pošti.

OTROŠKA MATINEJA V APRILU
V aprilu se bomo na otroški matineji srečali v soboto, 16.4.2016.
TEATER ZA VSE nam bo predstavil v lutkovno-igrani predstavi NIKA
IN PROMET, skozi katero bomo na prijazen in humoren način spoznavali, da previdnost v prometu ni nikoli odveč. 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!

V GOSTE PRIHAJAJO LIKOVNIKI
TD ZAJČJA DOBRAVA
V ponedeljek, 4. aprila vas vabimo na otvoritev likovne razstave z
naslovom Dela iz zbirke Zajčja dobrava iz Ljubljane. Otvoritev bo ob
19. uri, v avli Kulturnega centra Litija.

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.

DATUM

URA

REGIONALNO SREČANJE
DNEVOV EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠČINME IN TEDNA
KULTURNE DEDIŠČINE

25. februarja sta Mestni muzej Litija in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije v Kulturnem centru Litija pripravila regionalno
srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, ki poteka v zadnjem tednu septembra.
Dogodek je eden od številnih takšnih srečanj, ki se jih ZVKDS redno prireja z namenom ozaveščanja javnosti o velikem pomenu
lokalne slovenske in širše evropske kulturne dediščine. Letošnja
tema je dediščina okoli nas in se osredotoča na predmete ali lokacije, ki izginjajo iz našega spomina.
Letos je bilo prvič regionalno srečanje tudi v Litiji. Udeležili so se ga
predstavniki šol, knjižnic, kulturnih domov iz Litije in bližnjih krajev. Zanimiva je bila predstavitev
ofiranja iz OŠ Šmartno pri Litiji in
likofa iz srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v
Ljubljani.
Verjamemo, da smo udeleženci
dobili veliko navdiha za snovanje
novih dogodkov za naše obiskovalce in, da se nam obeta pester in zanimiv konec septembra!

SIMBOLIKA VELIKE NOČI

Velika noč je najpomembnejši in najstarejši krščanski praznik, prežet z globoko, večplastno predkrščansko in krščansko simboliko.
V muzeju smo v počastitev tega praznika
pripravili velikonočno
razstavo z naslovom
SIMBOLIKA VELIKE
NOČI, ki smo jo za
obiskovalce odprli v
ponedeljek, 7. marca.
Na njej smo predstavili našo najnovejšo
zbirko bogato poslikanih pirhov umetnic
iz Litije in Nove Gorice ter avstro-ogrskih in jugoslovanskih velikonočnih razglednic, ki so nekoč v medčloveških odnosih predstavljale nadvse pomemben izraz spoštovanja in naklonjenosti. Razstavo
je z razlago pospremila dr. Tina Šuštaršič, dogodek pa so z mogočnim zvokom trobent popestrili tudi trije učenci Glasbene šole
Litija – Šmartno. Razstava bo odprta do 9. aprila. Vljudno vabljeni
k ogledu!
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
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Pavle Ravnohrib, gost Približevanj

V ponedeljek, 22. februarja je v Kulturni center Litija prišel Pavle Ravnohrib. Igralec, ki bo letos praznoval 60. rojstni dan, je študij na AGRFT zaključil
leta 1980, in se nato zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču. Diplomiral je leta 2002. Ves čas svoje poklicne
poti je sodeloval z različnimi gledališči, najdlje je bil v Slovenskem
mladinskem gledališču. Poznamo ga tudi iz radijskih valov, igral je
v številnih filmih in glavno vlogo v TV nadaljevanki Prešeren, mlajši
gledalci pa ga poznajo tudi kot dolgoletnega voditelja otroškega
kviza Male sive celice. Obiskovalcem je spregovoril o igranju, zanimivostih, največ pa o vlogi Prešerna, ki se ga je močno dotaknila.

Dnevi zbiranja spominov

Za nami sta že dneva zbiranja spominov v šmarski knjižnici, o šmarskih hišah, ter dneva zbiranja spominov o največji litijski slikarki,
Miri Pregljevi. Še vedno nam lahko sporočite svoje spomine: klasično ali prek elektronske pošte, na naslov: knjiznica.litija@gmail.
com. Decembra letos bo minilo 50 let od smrti Mire Pregelj.

April, mesec knjige

April je mesec knjig: 2. april je mednarodni dan otroških knjig, 23.
april pa svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Letošnji slovenski
dnevi knjige bodo potekali v tednu od 18. do 22. aprila, zaključili
se bodo z Nočjo knjige. Tema Dnevov je Podzemlje. Knjižnica Litija
bo pravljično urico 2. aprila poimenovala Andersenov zajtrk.Otroci,
ki se bodo prej prijavili, so vabljeni na pravljično uro, v soboto, 2.
aprila, od 10. do 11. ure. Pravljica, igranje, ustvarjanje in zajtrk vas
bodo čakali v Knjižnici Litija. Prijave sprejemamo po telefonu, 8980
580 ali na naslov: knjiznica.litija@gmail.com.

Moja identiteta. Kdo sem?

Vsi se znajdemo pred vprašanjem: kdo sploh sem? Iščemo se, se
sprašujemo o svojih koreninah, imamo dvome o svoji poti, občutek
ogroženosti svojega jaz-a. O teh vprašanjih bo tekla beseda na srečanju z Alenko Okorn, specialistko integrativne psihoterapije pod
supervizijo. Na srečanju vam bo predstavila kaj je psihoterapevtska
znanost, kakšni so cilji psihoterapije, kako deluje in komu vse lahko
pomaga. Predavanje bo v torek, 5. aprila, ob 19. uri v Knjižnici Litija.

Cici LILA se predstavi

V društvu LILA, društvu litijskih likovnikov, ki deluje že 16. leto
ustvarjajo tudi najmlajši. Svoje izdelke bodo razstavili v Knjižnici
Litija, 19. aprila, ob 18. uri.

Zaključek Srčnega bralca, bralne značke
za odrasle

Na predvečer dneva knjige, 22. aprila bomo v Knjižnici Litija pripravili srečanje ob zaključku bralne značke za odrasle, Srčni bralec.
Vabimo vas, da se nam pridružite ob 19. uri.
Aleksandra Mavretič

HAMLET V PIKANTNI OMAKI

Kaj je človek, če glavna sreča mu in
prid vseh ur je spanje le in jed? Žival,
nič več.
Italijanski dramatik Aldo Nicolaj si je za priredbo klasičnega Shakespearovega teksta “Hamlet” zamislil preobrat dogodkov tako, da
je glavno prizorišče dogajanja postavil v grajsko kuhinjo Elsinorja.
Kdo je resnično ubil starega kralja Hamleta – Klavdij s strupom za
miši ali kar glavni kuhar Froggy, ko
je kuhal tako dobro, da se je ubogi kralj prenajedel? Se bo Froggy
lahko opral krivde in s kakšno ukano? Bo Hamlet jedel slaščice ali
biftek? Kdo v kuhinji le poležava in
zakaj ima kraljica Gertruda bradato dvojnico? Bo Inge delila posteljo
s Horatiem – morda pa njega bolj
zanima kdo drug? Zakaj si Ofelija kuha gost, črn peteršiljev zvarek?
To je komedija s petjem, plesom, igranjem in sabljanjem, kot je še
niste videli! Vstopnina 5 EUR. 
Vabljeni!

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

SRE
SRE
ČET
SOB
SOB
ČET
ČET
PET
PET
SOB
SOB

23.3.
23.3.
24.3.
26.3.
26.3.
31.3.
31.3.
1.4.
1.4.
2.4.
2.4.

18.30
19.30
19.00
11:00
20.00
19.30
18.30
19.00
16.00 – 18.00
DOPOLDNE
10.-11.

KONCERT NAJMLAJŠIH UČENCEV GŠ LITIJA - ŠMARTNO
PREMIERA GLEDALIŠKE SKUPINE TEATER 16 DIJAKOV GIMNAZIJE LITIJA
»LILA PIŠE IN NIZA«, LITERARNI VEČER ČLANOV LILE IN RAZSTAVA UNIKATNEGA NAKITA ČLANIC
OTROŠKA PREDSTAVA VELIKONOČNI ZAJČEK, DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC
PREMIERA: KRATKO IN JEDRNATO 2 – DRUŠTVO TOMBAS – IZREDNI TEATER
ABONMAJSKA PREDSTAVA: KRATKO IN JEDRNATO 2 – DRUŠTVO TOMBAS – IZREDNI TEATER
6. INTERNI NASTOP
MATURANTSKI PLES DIJAKOV GIMNAZIJE LITIJA
GLASBENA DELAVNICA S CONNORJEM
DAN ZA SPREMEMBE – VSESLOVENSKA PROSTOVOLJSKA AKCIJA
ANDERSENOV ZAJTRK, pravljična ura z druženjem in ustvarjanjem na Mednarodni dan otroške literature (prijava obvezna)

NED

3.4.

10.00

8. ARHEOLOŠKI POHOD PO POTI VELIKEGA KNEZA Z VAČ
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PON
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15.4.
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16.4.
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19.4.
19.4.
19.4.
20.4.
21.4.
21.4.
21.4.
22.4.
22.4.
23.4.

17.00
18.00
19.00
17.00 – 19.00
18.00
19.00
10.00
17.00
18.00
16.00 – 18.00
19.30
19.00
17.00 – 19.00
17.00
16.00 – 18.00
18.00
10.00
19.00
19.00
17.00 – 19.00
18.00
18.00
18.00
16.00
18.00
18.00
16.00 – 18.00
19.00
11.00

VIDEO DELAVNICA – SNEMANJE IN MONTAŽA VIDEO POSNETKOV
URA PRAVLJIC
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE: DELA IZ ZBIRKE ZAJČJA DOBRAVA
USTVARJALNI TOREK Z MARTINO
URA PRAVLJIC
MOJA IDENTITETA. KDO SEM? Delavnica in predavanje, Alenka Okorn, specialistka integrativne psihoterapije
EU IN PRILOŽNOSTI ZA MLADE
PREDSTAVITVENE SPRETNOSTI – IZKUSTVENA DELAVNICA
URA PRAVLJIC
GLASBENA DELAVNICA S CONNORJEM
KONCERT OKTETA VALVASOR OB 30-LETNICI DELOVANJA: MOJA ZA ZMERON, ZMERON MOJA …
Približevanja, gostja Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače
USTVARJALNI TOREK Z MARTINO
EMPATIJA – IZKUSTVENA DELAVNICA
GLASBENA DELAVNICA S CONNORJEM
PROJEKCIJA FILMA PRAVA CENA (TRUE COST)
OTROŠKA MATINEJA: NIKA IN PROMET, TEATER ZA VSE
7. KONCERT LJUDSKIH PEVK IN GODCEV S POLŠNIKA Z GOSTI PEVCI KULTURNEGA DRUŠTVA SONČEK IZ LJUBLJANE
KLUBSKA SCENA: OPEN MIC
USTVARJALNI TOREK Z MARTINO
CICI LILA SE PREDSTAVI, RAZSTAVA
URA PRAVLJIC
PEVSKA GIMNAZIJADA
URA PRAVLJIC
URA PRAVLJIC
RAZSTAVA - MALA LILA
GLASBENA DELAVNICA S CONNORJEM
VEČER PRED DNEVOM KNJIGE: ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE SRČNI BRALEC, Z GOSTOM
OTROŠKA PREDSTAVA CESARJEV SLAVEC (H. C. ANDERSEN), DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC

LOKACIJA

KULTURNI CENTER LITIJA
DVORANA GIMNAZIJE LITIJA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
GASILNI DOM HOTIČ
KULTURNI CENTER LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
DVORANA GŠ
ŠPORTNA DVORANA V LITIJI
MC KLUB
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
ZBOR PRED DOMOM PETRA
SVETIKA NA VAČAH (VAČE 10)
MC LITIJA
KNJIŽNICA VAČE
KULTURNI CENTER LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
SEJNA SOBA OBČINE LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
MC KLUB
KULTURNI CENTER LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
MC LITIJA
MC LITIJA
MC KLUB
MC LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
DVORANA NA POLŠNIKU
MC KLUB
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
GIMNAZIJA LITIJA
KNJIŽNICA GABROVKA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
KNJIŽNICA ŠMARTNO
MC KLUB
KNJIŽNICA LITIJA
GASILNI DOM HOTIČ

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, 5.4.2016, ob 16.uri

DRUŠ T VA
VSAK NE MORE VODITI OBČINE
V razpisu za SVETOVALCA VODJE PRODAJE v izvoznem
podjetju s 110 zaposlenimi, ki izvaža svoje izdelke v
63 držav, se zahtevajo naslednje kompetence: visoka
izobrazba, pet let vodstvenih izkušenj, aktivno znanje
vsaj dveh tujih jezikov, sposobnost predstavljanja in nastopanja,
odličnost, kreativnost in čustvena inteligentnost, poznavanje poslovnih standardov, visoka sposobnost projektnega dela, vodstvene sposobnosti, odlična sposobnost komuniciranja in grajenja
dobrih medsebojnih odnosov, odlično poznavanje IT tehnologije,
samoiniciativnost, usmerjenost k rezultatom. In nazadnje čut za
medsebojne odnose.
Kakšni pa so pogoji za politične funkcionarje? V bistvu so samo
trije:
1. Kandidat mora biti živ.
2. Nekdo ga mora kandidirati, lahko se tudi sam.
3. Volivcem mora biti všečen, da ga izvolijo.
Rezultat vsakih volitev so sami SUPERMANI, poznavalci vseh
področij, od zadnje luknje na cesti do razpolaganja z občinskim
premoženjem in zapravljanja milijonskih javnih sredstev, tudi s
podpisovanjem 10 in več milijonskih investicijskih pogodb ter dokapitalizacij (ki so dejansko legalne kraje) ipd. Vse to jim ne dela
težav, čeprav še na dan volitev marsikdo od teh izvoljenih ni bil
sposoben sešteti drobiža v svoji denarnici.
Glede na občinske finance lahko ugotovimo pristno nesposobnost,
neodgovornost, napuh, samovšečnost, oholost, »velepomembnost« in še bi se lahko naštevalo. Osebno nihče materialno in kazensko ni odgovoren za storjena dejanja in prevzete obveznosti.
Vse narejene napake tako ali tako preidejo na ramena občanov. In
to ne samo sedanjih, temveč tudi na ramena prihodnjih rodov, ki jih
ni nihče nič vprašal ali prosil za dovoljenje.
Župani in podžupani sploh niso dorasli dodeljenim pristojnostim in
bi morali za svoje odločitve jamčiti s svojim premoženjem in integriteto. Šele s tem bi postalo pomembno, da imamo na položajih
ljudi, ki vedo, čemu služi človeška pamet.
Pravni sistem omogoča, da župan in njegova 13 članska koalicija
odločajo o »bitju in žitju« 15.000 občanov v Litiji. To je popolnoma
neracionalen, odtujen in diktatoren način vodenja. Prepričanje, da
z izvolitvijo postaneš nek Bog in lahko urejaš vse živo in neživo v
občini, pa je le malo prehudo! To je še posebno vidno pri nekaterih
ne dovolj pretehtanih odločitvah, ki sedaj občutno dražijo in slabšajo kvaliteto življenja nas občanov, in so na kolena spravile večino
javnih zavodov oz. javnih služb v občini. Kje so rezultati sladkih
predvolilnih obljub?
Situacija je podobna, kot če bi sedeli v velikem in modernem potniškem letalu, ki leti v prihodnost, krmilo pa upravlja pilot z licenco
za traktor!
Postavlja se vprašanje, kako spremeniti stvari? Trenutna zakonodaja žal takšno stanje omogoča. Politika in še posebno župani se
bodo spremembam upirali. Preostane nam samo to, da poiščemo
mlajše, izobražene, razmišljujoče, kreativne, inovativne kadre, ki se
kalijo v izvoznem gospodarstvu, ki vedo, da je treba najprej ustvariti inovativen izdelek ali storitev, najti trg, prodati, dobiti denar,
plačati dajatve in šele potem trošiti. Takih sposobnih ljudi pa žal ne
najdeš dan pred volitvami! Pogoji za zasedbo pomembnih mest na
ravni občine bi morali biti tako visoki, kot so pogoji v razpisu navedenem v začetku članka. Politične stranke bi potem močno premislile, koga bodo kandidirale. Danes delegirajo po načelu: »Samo da
je naš, pa tud če ni pismen!« 
Nace Šteferl

Ljudske pevke in godci s
Polšnika gostovali v
Ljubljani in se udeležili
zanimive delavnice
V sredo, 2.3.2016 smo se Ljudski pevci in godci odzvali povabilu
Kulturne skupine Sonček iz Ljubljane in nastopili na Občnem zboru Kluba upokojencev Telekoma, pošte in poštne banke Ljubljana.
Po prijaznem pozdravu predsednika je najprej nastopila domača
skupina Sončki, potem pa še mi. Vsi smo prepevali in igrali slovenske ljudske pesmi.
Poslušalci so bili navdušeni in so nas nagradili z aplavzom. Po
končanem uradnem
delu občnega zbora
je sledila odlična pogostitev, nato pa smo
še vsi skupaj zapeli in
zaigrali nekaj pesmi.
Zanimivo je bilo to, da kar vsi brez skupnih vaj znamo prepevati te
naše lepe ljudske pesmi. Veselimo se že ponovnega srečanja na
našem 7. koncertu, 16. aprila 2015, ob 19. uri v dvorani na Polšniku, ko bodo naši gostje Sončki iz Ljubljane. Lepo vabljeni!
V soboto, 5.3.2016 pa smo se udeležili delavnice, kjer smo se učili
pravilnega ljudskega petja. Delavnico je organiziralo društvo LAZ iz
Jablanice. Potekalo je v prostorih gostilne Pri Rozi na Libergi. Delavnico je vodila g. Ljoba iz Cerknice, strokovnjakinja na področju
izvajanja ljudskega petja. Najprej nam je povedala, kako so nastale
ljudske pesmi po raznih pokrajinah Slovenije. Večinoma so nastajale ob delu in se ustno širile med ljudmi. Besedila se nanašajo
na kmečka dela, ljubezen, vojaščino, svatovščino, rojstva, pogrebe, verske dogodke. Cele zgodbe so prenesene v besedila ljudskih
pesmi, zato je pomembno da je ljudska pesem zapeta tako, da jo
ljudje razumejo kot dogodek. Pred petjem smo se kar pošteno razgibali, kar je pomembno za lažje prepevanje. Načini prepevanja so
različni, enoglasno, dvoglasno, triglasno, pa tudi štiri in večglasno.
Mi smo peli večinoma triglasno tako, da eden zapoje naprej, drugi »čez«, potem pa se mu pridružijo ostali, kadar ocenijo, da bo
harmonija glasov ubrana. Posebno mesto pri ljudskem petju imajo
basovski glasovi, ki temeljijo večinoma na dveh ali treh tonih. Pomembno je razločno izgovarjati besede. Naučili smo se kar nekaj
pesmi, ki so donele po prostoru, ki je bil komaj dovolj velik za vse
navdušence, predvsem navdušenke, kajti moških je bilo komaj za
vzorec, samo pet iz našega društva. Nadaljevali smo s petjem in
večkratnim ponavljanjem, saj le vaja dela mojstre, pravijo. Za zaključek smo še godci in pevci iz Polšnika zapeli in zaigrali tako kot
pač znamo. Mislim, da je bila celodnevna delavnica uspešna in da
nam bodo navodila mentorice v pomoč pri prepevanju in pri učenju
ljudskih pesmi, za katere bi bilo kar škoda, da bi se kar pozabile.
Hvala organizatorjem. 
Vida Sladič
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VETERANI SO SE ZBRALI
Člani Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Litija – Šmartno so se v soboto
27. februarja 2016 zbrali v dvorani gostišča
“Kovač” v Litiji na svojem rednem, letnem
zboru članov.
Po svečanem prihodu društvenega prapora
in izvedbi častnega veteranskega dejanja so s slovensko himno zaključili uvodni del zbora.
Na zboru je sodelovalo 62 članov in 6 gostov; podžupanja Občine
Litija gospa Liljana Lovše in predstavniki OZVVS iz Kočevja, Grosuplja in Ribnice.
Predsednik našega združenja g. Ivan Lovše je podal poročilo o
delu in finančno poročilo o poslovanju združenja za leto 2015.
Poudaril je, da nekaterih načrtovanih nalog ni
bilo mogoče izvesti iz
objektivnih razlogov so
pa člani združenja poleg
načrtovanih nalog izvedli še večje število dodatnih nalog. V razpravi
je bilo poudarjeno, da
se je v izvajanje nalog
aktivno vključilo več članov združenje v kot v preteklem obdobju,
kar je vzpodbudno. Vodstvu združenja so prisotni člani predlagali,
da ustreznim organom tako na ravni združenja veteranov, kot tudi
potom republiških poslancev izpostavi prizadetost vseh tistih članov, ki so mlajši od 55 let in jim sedaj veljavni Zakon ne priznava
določenih pravic.
Vsi člani združenja so z vabilom prejeli tudi program dela za leto
2016, ki ga je dodatno obrazložil predsednik in ob tem prisotne
tudi seznanil s finančnim načrtom za leto 2016. V tem letu bo ena
od prioritetnih nalog našega združenja skrb in nudenje pomoči članom, ki so v materialni in socialni stiski.

VABILO NA ZBOR ČLANOV

V četrtek, 24. marca 2016 ob 16. uri bo v sejni
sobi Občine potekal REDNI LETNI ZBOR ČLANOV
DU LITIJA. Na zboru bomo udeleženci, na podlagi poročil in predlogov, obravnavali poslovanje
društva v preteklem letu in sprejeli program in finančni načrt društva za letošnje leto. Sprejeli bomo spremembe
in dopolnitve Pravil društva. Opravili bomo tudi nadomestno izvolitev predsednika in tajnice društva do konca mandatnega obdobja
v letu 2018. Desetim prizadevnim članom društva bodo podeljena
priznanja ZDUS in društva. Čestitali bomo letošnjim zlatoporočencem. Dobrodošle pa bodo tudi pobude in predlogi članov za delo
društva.
Člane društva v imenu upravnega odbora vabimo, da se letnega zbora udeležite in s tem izkažete pripadnost društvu.
Upravni odbor

INKONTINENCA

DU Litija je v četrtek, 18. februarja, v sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, organiziralo
zanimivo in koristno predavanje o inkontinenci. Predavateljica je
bila dipl. medicinska sestra Irena Špela Cvetežar, ki je bila kar nekaj let zaposlena v Kliničnem centru na oddelku za Urologijo, sedaj
pa zaposlena v Domu Tisje. Na nazoren in strokoven način nam je
opisala težave in vzroke, ki povzročajo inkontinenco, razložila vrste
le te, možnosti zdravljenja in seveda preventivne ukrepe. Ob koncu
pa vsem navzočim pokazala tudi pripomočke in opozorila, kako do
njih, kadar bo to potrebno in odgovarjala na vprašanja prisotnih.
Sodelovanje obeh društev se je pokazalo kot uspešno, tako da
ostaja dogovor, da tudi v prihodnje poskušamo združiti moči in
sredstva v obojestransko korist in predvsem dati možnost priti do
koristnih informacij čim večjemu številu naših članov.

OBISK V ŠMELCU IN DOMU TISJE

Člani Literarne skupine smo v mesecu marcu obiskali varovance v
obeh domovih z namenom, da jih ob prazniku žena in dnevu mučenikov razveselimo s pesmijo, glasbo in pripovedjo. Obe srečanji
sta bili lepo obiskani in toplo sprejeti. Prijetno je bilo videti srečne
obraze in veseli smo bili, da so mnogi z nami ob spremljavi citer
tudi zapeli. 
Iva Slabe

POHOD PO JURČIČEVI POTI

V razpravi so bili prisotni člani tudi seznanjeni z aktivnostmi združenja za odkritje spominskega obeležja na območju bivše usnjarne
v Šmartnem (v teh prostorih je bilo 1991 tajno skladišče orožja),
kot tudi s pripravami na strokovno ekskurzijo, ki bo v mesecu maju
2016.
Podžupanja Občine Litije gospa Liljana Lovše je pohvalila delo
območnega združenja in v okviru materialnih možnosti obljubila
ustrezno pomoč in podporo. Svoje misli ob dobrem medsebojnem
sodelovanju so izrazili tudi predstavniki OZVVS iz Kočevja, Grosuplja in Ribnice. Po končem zboru članov je sledilo družabno srečanje.
Karlo LEMUT

ZAHVALA MDJ pri POSTAVITVI
NOVOLETNE SMREKE
V prejšnji izdaji Občana smo se mladinci pozabili,
zahvaliti vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri
decembrski postavitvi novoletne smreke. Zahvaliti se moramo
g.Marku Hvali za darovano smreko, g.Jožetu Gorencu za vino in
vsem ostalim, ki so prispevali dobrote, s katerimi smo se posladkali. Zahvaljujemo se tudi vsem krajanom za udeležbo in podporo našemu društvu. Se vidimo zopet decembra pod smrekco!
Člani MDJ

ZIMSKO DOGAJANJE V RIBČAH
V Ribčah v hladni polovici leta poteka kar nekaj prireditev, v tokratni sezoni pa smo jim dodali še dve novosti.
V nedeljo, 8. novembra 2015, je v Kulturnem domu Ribče v organizaciji KŠD Ribče potekala prireditev Jesen v Ribčah, ki je vsako leto
med najbolj obiskanimi dogodki. Tokratna tema je bila mlinarstvo.
V kulturnem programu je bilo predstavljeno, kako so nekoč živeli
mlinarji in njihove družine; glasbeni gostje, člani zbora Peški oktet,
pa so prepevali ljudske pesmi.
V novembru je prvič potekala tudi novost – medgeneracijsko srečanje, ki je že postalo mesečni dogodek. Na srečanju se udeleženci v
sproščenem vzdušju pogovarjajo o različnih temah, ki jih predlagajo sami ali organizatorka, ga. Ivka Abramović.
V soboto, 19. decembra 2015, nas je po dolgem letu čakanja znova
obiskal Božiček. Člani lutkovno-gledališke sekcije KŠD so obiskovalcem odigrali lutkovno predstavo z naslovom Diamant v snegu,
za katero so sami izdelali tudi lutke. Po predstavi so otroci poklicali
Božička, ki se je z veseljem odzval in jim prinesel darila.
V Kulturnem domu je tudi letos potekalo silvestrovanje v organizaciji KŠD in Krajevne skupnosti Ribče, s čimer so se aktivnosti
v Ribčah v letu 2015 zaključile, nadaljevale pa se v prvem tednu
februarja.
V soboto, 6. februarja, je KŠD prvič organiziral ples v maskah, ki je
požel veliko navdušenja, zato ga bodo še ponovili. Naslednjega dne
je potekala tradicionalna pustna povorka.
Soboto kasneje je v Kulturnem domu potekal 4. Aljažev turnir v namiznem tenisu. Tekmovalci so bili razdeljeni v tri kategorije: otroci
do 15 let, ženske nad 15 in moški nad 15. Zmagovalka in zmagovalec kategorij nad 15 let sta se pomerila v superfinalu za prehodni
pokal. Že tretje leto zapored je bila absolutna zmagovalka Nika Bremec, zato je je pokal dobila v trajno last.
Anja Kovič Kocjančič

Kljub slabi vremenski napovedi smo se člani PS DU Litija odločili,
da se 5. marca udeležimo tradicionalnega Jurčičevega pohoda iz
Višnje gore do Muljave. Z avtobusom smo se odpeljali do Višnje
gore, kjer je bil start pohoda in prva kontrolna točka. Nekaj naših
pohodnikov je prehodilo celo traso, dolgo 15 km, nekaj pa se nas
je zapeljalo še del poti in sicer do vasice Zavrtače. Tu je bila druga
kontrolna točka. Zapustili smo avtobus in peš nadaljevali pohod
in opazovali čudovito naravo in kulturno dediščino. Med potjo so
nam domačini nudili razne domače dobrote. Ob 11.00 uri je bila pri
Jurčičevi domačiji proslava.
Po proslavi smo z avtobusom odpeljali proti domu in med potjo
naredili smo še postanek, da smo nazdravili bližajočemu dnevu
žena in dnevu mučenikov. Hkrati pa smo čestitali Viktorju Čebeli
za minuli rojstni dan, mu zaželeli zdravja in da bi ostal še naprej v
dobri kondiciji.
Preživeli smo kulturen in sproščujoč dan in se dobre volje vrnili
domov.  Nuša Rozman

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA

Osmi marec, mednarodni dan žensk, smo letos počastili s prijateljskim druženjem naših članov na Turistični kmetiji Šenk na Mlinšah.
Prijazni gostitelji so nam pripravili okusno domače kosilo, za pester
program pa smo poskrbeli kar udeleženci sami. Izkazalo se je, da
znamo pripraviti odlično zabavo. Ves čas nas je neutrudno razveseljeval Ivan s svojo harmoniko, obiskal nas je gospod Serpentinšek,
izvedeli smo, kaj je ljubeča mama pisala svojemu sinu, prisluhnili
smo ljudski pesmi in se s petjem pridružili naši vodilni pevki Slavki.
Kot se za praznik spodobi, smo se tudi obdarovali. Ženske smo
dobile v dar cvetočo vrtnico, razveselile pa smo se tudi ljubkih papirnatih srčkov, ki jih je izdelala skupina naših članic in enega člana
z Vač. Občudovali smo njihovo ustvarjalnost in se navduševali nad
vsem, kar pride iz njihovih spretnih rok.
Dnevu žena koledarsko tesno sledi štirideset mučenikov. Ker nam
je vedno v veselje prisotnost moškega dela našega članstva, smo
jih presenetili s posebnimi darili, primernimi njihovemu prazniku.
Verjamem, da veste, kaj so dobili.
Glavni namen našega praznovanja je bilo druženje. V naše življenje
smo vnesli še eno drobno piko bogastva, ki vedno znova zaneti
željo po prijateljstvu in sodelovanju. 
Milka Rogelj
NAPOVEDNIK:
22.3.2016	KULT. PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA KC LITIJA –
OB 16.00 URI
24.3.2016	ZBOR ČLANOV DU LITIJA OB 16.00 URI –
OBČINA LITIJA

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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Lipin koncert na
Gregorjevo
Na Gregorjevo soboto smo tako v goste povabili spremljevalne
glasbenike ter radijskega voditelja in moderatorja, Luko Bregarja.
Dvorana Gimnazije Litija je bila posebej pripravljena za vse zaljubljence, katere je čakala VIP mizica s pijačo, prigrizkom in posebnim darilcem ter spominkom na koncert v obliki romantične fotografije. Odlična publika in vzdušje v dvorani sta tako pripomogla, da
smo tudi pevke in pevci nadvse uživali na odru in na ta način dobili
poplačan ves trud, ki smo ga v zadnjih mesecih vlagali v pripravo in
izvedbo tega koncerta.
Na tem mestu gre zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi koncerta, še posebej našim prijateljem prostovoljcem za njihov
čas in dobro voljo.
Za Pevsko društvo Lipa Litija, Primož Kokovica

Ni konca! Prvi znani kranjski filozof - Matija Hvale; prvi slovenski
glasbenik, ki piše slovensko glasbo na svetovnem nivoju - Anton
Lajovic; prvi in najlepši križev pot v olju na Kranjskem, prvi tržaško-koprski škof - Matevž Ravnikar, najimenitnejša arheološka najdba
vseh časov …, …, … . Zdaj pa še najnovejše (Ne boste verjeli!):
PRVI KRANJSKI ROMANOPISEC
je bil, Franc baron Wützenstein (1631 – 1677) iz gradu Lebek ali
Ljubek, še ne 1km jugovzhodno od Vač. Danes le še z mahom in
sladko koreninico porasle ruševine v gozdu spominjajo na LJUBKOST tega gradu, ki je omahnil pod težo kuge, bojevitih kmetov
in družinskih nesreč. Romanopiščeva mačeha je bila Valvasorjeva
sestrična. Imata pa Valvasor in Franc baron Wützenstein kar nekaj skupnih potez; bila sta: kozmopolita, popotnika, vojaka, tiskala
sta v Nürnbergu. Če ga v Slavi vojvodine Kranjske Valvasor ne bi
imenoval, bi bil pozabljen. Tako pa je že dolgo prisoten v raznih
nemških enciklopedijah. Pokopan je v grobnici pod farno cerkvijo
sv. Andreja na Vačah.
Le kaj je pisal? Predvsem je prevajal iz italijanščine in španščine v
nemščino - prepovedano literaturo, ki je bila za tiste čase pretirano erotična in napadalno-obtožujoča do vladajočih vrhov (papeža,
cesarjev). Romanov ni samo prevajal, temveč jih je tudi spreminjal.
Ti romani lahko obsegajo tudi po 500 strani. V njih je prisotno prešuštvo, romantična ljubezen, junaštvo vitezov, srednjeveški zapori; življenje, ki so ga takrat živeli plemiči. Več ponatisov je doživel
priročnik, ki daje navodilo ženskam, kako se morajo obnašati - z
naslovom: Popolna zakonska žena (1687). Da citiram samo eno
misel: »Blagor možu, ki ima dobro ženo, kajti njegovo življenje se
bo podvojilo!« (se strinjam)To knjigo so podarjali nevestam pred
poroko. Izšla je po avtorjevi smrti po zaslugi njegovega brata Janeza Krstnika, barona Wützensteina – lastnika ponoviškega gradu.
Njegovi prevodi so še: Vulkanova ljubezenska mreža, Usoda ljube
Bellimire in Corilandra(ljubezenska romana), Klepetava mutovka
(erotična satira). V NUKu hranijo samo eno njegovo delo. Po drugih
evropskih knjižnicah jih je pa še nekaj.
Kje sem to izvedel in še mnogo več? Bil sem na predavanju (na
SAZU) z naslovom:“Cesarski stražmojster, baročni kavalir, prevajalec prepovedanih knjig: Franc baron Wützenstein - prvi romanopisec na Kranjskem“. S predavateljem dr. Luko Vidmarjem, sva pa
sklenila, da si bova Vače in okolico še podrobneje pogledala.
In kdo je ZADNJI ROMANOPISEC – pravzaprav – romanopiska?
To je moja hči Janja Srečkar. Izšla je njena trilogija Hitra frekvenca
(duhovno znanstvena fantastika). Poiščite jo na internetu ali v litijski knjižnici.
Kako je ta svet presenetljiv, zabaven, pisan in nor! Najvažnejše pa
je, da se imamo radi! Zvonček Norček
Zgoraj desno
je zlati lev s
krono in sabljo, ki govori
o dedu Marku in njegovem pogumu
v boju proti
Turkom; des
no je rudarski škrat s
cepinom, ki
opozarja na
Karlovo (to je
oče romanopisca) funkcijo – višji rudarski sodnik; spodaj so standardni vojaški
simboli in trofeje, ker so bili v cesarski
vojski vsi zelo uspešni; ob straneh sta
dve lepotici - personifikaciji poguma in
potrpežljivosti; zgoraj pa sedijo najvišje
instance Svetega rimskega cesarstva: cesar Leopold 1. in sedem volilnih knezov,
ki so Karlu leta 1667 podelili plemiški naslov barona. (Foto dr. Miha Preinfalk)

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

LETOVANJE
Letos z agencijo 4EVERLIFENET V KARLOBAGU,
HOTEL ZAGREB*** od 27.8. – 3.9. 2016.
Hotel Zagreb se nahaja 300 metrov iz centra mesta.
Ob hotelu je zunanji bazen, v primeru slabega vremena je možno
koristiti tudi notranji bazen in savno.
CENE NA OSEBO: 360 EUR v sobi brez balkona, 375 EUR v sobi
z balkonom. Za nečlane je cena višja 20 EUR.
Cena po osebi vključuje: 7 X ALL INCLUSIVE:
• samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno
večerjo s solatnim bifejem,
• popoldanski prigrizek (čaj, kava, pecivo),
• domače brezalkoholne in alkoholne pijače, kavo, čaj v All inclusive baru (od 11.00 do 21:00 ure) in v restavraciji ob obrokih,
• Coris zavarovanje,
• 6 x živa glasba,
• predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo,
športne aktivnosti…
• avtobusni prevoz do hotela.
• izlet z avtobusom v Zadar
1 avtobus ostane z nami v Karlobagu in nam bo na razpolago za
izlete.
DOPLAČILA:
starejši od 75 let doplačajo Coris zavarovanje 4 EUR, nad 85
let pa 8 EUR,
turistična taksa na recepciji hotela za neinvalide.
Odpovedni riziko po dogovoru: 18 EUR. VPLAČA SE OB PRIJAVI!
Odpovedni riziko pomeni zavarovanje za primer odpovedi
aranžmaja, če nastopi:
• smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja udeleženca ali ožjih svojcev,
• potniki morajo odpoved obvezno sporočiti 24 ur pred dnevom, ki
je določen kot pričetek potovanja.
V PRIMERU, DA NIMATE VPLAČAN ODPOVEDNI RIZIKO IN SE
LETOVANJA NE BOSTE UDELEŽILI NI MOŽNO VRAČILO VPLAČANIH OBROKOV.
V hotelu je dvigalo. Možno je bivanje v triposteljnih sobah z balkonom. Prosim, da ob prijavi sporočite s kom boste bivali v sobi. Vse
sobe imajo klimo.

DVODNEVNA EKSKURZIJA V MISTIČNO BOSNO
IN SARAJEVO 27. in 28. maja
Načrtujemo s turistično agencijo LACOSA FK d.o.o iz Velenja.
1. DAN: Odhod izpred Društva ob 5. uri. Sledi vožnja preko Dolenjske in Hrvaške v Bosno in Hercegovino. Okoli poldneva bomo
prispeli v kraj Zavidovići, kjer si bomo ogledali eno od znamenitosti - kamnite krogle in preizkusili njihovo energijsko delovanje.
Sledi vožnja v Visoko, kjer se nad mestom dviga piramida Sonca.
Najprej se bomo odpeljali do njenega vznožja in se povzpeli do
arheoloških izkopanin, ki nam pokažejo, da naj bi bila piramida
delo človeških rok. Obiskali bomo podzemne tunele Ravne, ki
predstavljajo enega od vhodov v piramido. Zrak v tunelih je odličen,
z neverjetno visoko koncentracijo zdravilnih negativnih ionov. Prisotna so tudi druga, za človeški organizem zelo blagodejna sevanja.
Sledi vožnja v Ilidžo, predmestje Sarajeva, kjer bo naša nastanitev
in večerja.
2. DAN: Zajtrk. SARAJEVO. Jutranji sprehod bomo imeli pri izviru
reke Bosne oz. »Vrelo Bosne«. Letališče je bilo v moriji devetdesetih let edini stik obkoljenega Sarajeva s svetom. V ta namen so pod
letališko stezo zgradili predor. Del predora je muzejsko ohranjen.
V središču mesta bomo obiskali Begovo džamijo, židovski muzej,
katoliško katedralo in pravoslavno cerkev. Prosto za nakupe
in kosilo na Baščaršiji. Sledi ogled latinskega mostu (Gavrilo
Princip) in Zemeljskega muzeja, kjer si ogledamo zgodovino in
bogastvo BIH ter bogomilske “stečke”. Sarajevo zapustimo preko Koševa, da si ogledamo objekte zimske olimpijade 1984 in
ogromno pokopališče. Sledi vožnja domov.
Cena za člane društva je 113 EUR, za nečlane 123 EUR. Doplačilo
na avtobusu ca. 15 EUR za vstopnine.
Rezervacije sprejemamo v društveni pisarni, do zasedbe mest,
s plačilom akontacije v višini 30 EUR. Preostali znesek morate
poravnati do 20. maja 2016.
Mojca in Tina

dom tisje
Skupini za urjenje spomina v domu
Tisje in v enoti Litija

Z napredovanjem medicinske stroke in izboljšanjem življenjskega standarda se je povečalo število
starostnikov. Posledično narašča število ljudi s težavami pri uporabi spomina. Tako je delo na področju vzdrževanja
in ohranjanja spomina pri starostnikih čedalje bolj pomembno.
Spomin je namreč ena od višjih živčnih dejavnosti, med katere štejemo še govor, zaznavanje in prepoznavanje dražljajev iz okolja, razmišljanje, računanje, hoteno gibanje, presojanje … Učenje in spomin
sta pomembna mehanizma človeške prilagodljivosti in obvladovanja
okolja. Z učenjem pridobivamo znanje, spomin pa je proces, ki znanje zapiše, shrani in prikliče. (Možgani in spomin, doc. dr. Zoran
Rodi, dr. med)
Karkoli vidimo, slišimo,
vonjamo, občutimo ali
se naučimo, se shrani v naših možganih
kot spomin; ta je naš
sopotnik že od rane
mladosti. Preko njega
se vežemo na mladost,
na lepe življenjske dogodke, ki smo jih doživeli, ter na tiste manj lepe, ki so se zgodili. S pomočjo spomina
znamo v življenju funkcionirati. (Ohranimo možgane fit, Petra Čelik)
V okviru delovne terapije želimo z vključevanjem starostnikov v
skupino za urjenje spomina vzdrževati vsa področja človekovega
delovanja (skrb zase, produktivnost, prosti čas …) in pri tem pripomoči k ohranjanju senzo-motoričnih, perceptivno-kognitivnih
in psiho-socialnih sposobnosti. Tako kot telo potrebuje določeno
mišično kondicijo, da zmore telesne napore, tako možgani potrebujejo miselno kondicijo, da zmorejo miselne napore. (Pentek, 1998)
Urjenje spomina je namenjeno predvsem reševanju in vadbi v skupini, s prijatelji in sostanovalci. Ker je namreč dognano, da „miselna telovadba“ utrjuje miselne poti in zmanjšuje spominske težave,
si stanovalci tudi na tak način prevetrijo misli in krepijo spomin.
Aktivnosti v skupini so namenjene krepitvi pozornosti, natančnosti, stopnjevanju koncentracije, prostorski iznajdljivosti, logičnemu
razmišljanju, razvijanju domišljije ter besednim spretnostim.
V skupini za urjenje spomina, stanovalci ne tekmujejo med seboj,
nihče v skupini ni ne boljši in ne slabši. Seveda pa jim postavimo
tudi lažje in težje miselne izzive. S takšno skupino stanovalcem popestrimo dan in ustvarimo prijetno vzdušje, hkrati pa povečujemo
kvaliteto bivanja ter omogočimo izboljšanje perceptivno-kognitivne
sposobnosti starostnikov. 
Renata Ozimek
Klavdija Zupančič

IZ DELA RKS OZ LITIJA

Zbor članov RKS je 29. februarja 2016, sprejel Zavezo javnosti IX., letni program dela RKS in finančni
načrt za leto 2016 kot svoj temeljni dokument, ki je
osnova delovanja RKS na vseh ravneh organiziranosti. V uvodu dokumenta so zapisana temeljna načela mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca:
V celotni zgodovini humanitarnega delovanja je nenehno prisotna
potreba za pripravljenost na hitro odzivanje, saj se takšnih in drugačnih katastrof ne da napovedati, ne vemo, kdaj bodo poplave ali
potresi, tudi vojne, ki si jih seveda nihče ne želi, pridejo iznenada,
stalnica našega 150 letnega dela na Slovenskem je tudi revščina. V
vseh teh letih smo se ogromno naučili, tudi na lastnih napakah, in
se nenehno prilagajali novim humanitarnim izzivom.
Nacionalno društvo Rdečega križa Slovenije in vseh 56 območnih
združenj Rdečega križa Slovenije v lokalnih okoljih spremljamo življenje ljudi in se odzivamo na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši. Ljudi nagovarjamo, da delijo del
svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski. Prostovoljke in
prostovoljci RKS skozi vse leto obiskujejo starejše in invalide v svojem
okolju, ob koncu leta pa jim namenijo pozornost z drobnimi darilci.
Skrbi nas stopnjevanje nestrpnosti do tujcev, še posebej do migrantov, boli nas nesolidarno in celo sovražno obnašanje do otrok
in vseh ljudi, ki so prišli k nam, da bi si rešili življenje.
Zato zastopniki na zboru članov RKS pozivamo vse članice in člane,
prostovoljke in prostovoljce ter zaposlene v RKS, k doslednemu
spoštovanju Temeljnih načel mednarodnega gibanja Rdečega križa
in Rdečega polmeseca, še predvsem naslednjih treh načel: HUMANOST, NEPRISTRANSKOST, NEVTRALNOST

150 VRTNIC OB
150 LETNICI RK NA
Slovenskem

Prostovoljca RKS OZ Litija sta na Dan žena
in v počastitev 150 letnice RK na Slovenskem mimoidočim ženam in dekletom
voščila za praznik in razdelila 150 vrtnic.
Žene in dekleta so bile prijetno presenečena in z lepimi besedami s prejele rožico.

DAN CIVILNE ZAŠČITE 1. MAREC 2016
V sredo 9.3.2016 so bila v Osnovni šoli Šentvid pri Stični podeljena
priznanja Civilne zaščite Ljubljanske regije. Med prejemniki8 je bilo
tudi RKS OZ Litija. Prejeli smo bronasti znak CZ kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo pri postavljanju začasnih nastanitvenih
centrov in oskrbi migrantov v letu 2015.

Za topel sprejem in glasbeni program se zahvaljujemo organizatorjem.

DRUŠ T VA

Marec 2016
TRADICIONALNI
DRUŽINSKI KONCERT
GLASBENE ŠOLE
LITIJA – ŠMARTNO

V četrtek, 28. januarja 2016 je potekal v dvorani kulturnega centra Na stavbah v Litiji tradicionalni koncert naše glasbene šole.
Koncert, ki je namenjen družinam, katerih otroci in drugi sorodniki
obiskujejo glasbeno šolo, je bil že peti po vrsti. Letos je zaradi neverjetnega interesa vseh sodelujočih in predvsem zaradi zelo velikega zanimanja s strani staršev presegel okvire šolske koncertne
dvorane in tako je izvedba tega
čudovitega dogodka potekala v
litijskem kulturnem hramu.
Pestri plejadi različnih instrumentalnih sestavov se je tokrat
prvič pridružil tudi plesni oddelek glasbene šole in tako se je
poleg naših malih instrumentalistov predstavilo kar pet parov
plešočih sestric. Na koncertu
smo poleg sestric in bratov spoznali tudi mnoge mamice in očete,
pa tudi dedke, babice in sestrične. Mnogi od njih so svoja znanja
pridobivali prav v naši glasbeni šoli in to nas še posebno navdaja s
ponosom, saj pomeni, da smo znali poleg spretnosti igranja položiti
v njihova srca tudi pravo ljubezen do glasbene in plesne umetnosti.
Danes so vsi naši zvesti podporniki ter obiskovalci vseh naših prireditev in za to smo jim še
posebej hvaležni.
Na koncertu se je v tridesetih točkah predstavilo
kar 75 nastopajočih,ki jih
je pripravilo 16 mentorjev
– Borut Avsec, Tilen Bajec,
Žužana Bartha, Rado Černe,
Dušan Drobnič, Janja Galičič, Slavčo Gorgiev, Veronika Hauptman, Uroš Hribar,
Benjamin Kos, Mira Kranjec, Olena Novosel, David Petrič, Ana Šimenc, Brigita Šuler in Maša Tomc.
Zahtevne organizacije in nemotenega poteka prireditve sta se lotili
Olena Novosel, profesorica klavirja, ki je poskrbela tudi za vezni
tekst, in Žužana Bartha, učiteljica plesne pripravnice, baleta in sodobnega plesa, ki je poskrbela za zahtevno oblikovanje programskih listov.
Uspeh tega nastopa je produkt izjemne koordinacije učiteljev, staršev, učencev, medsebojne pomoči, vztrajnega dela prav vseh sodelujočih, požrtvovalnega dela učiteljev v obliki mnogih dodatnih ur
priprav, seveda pa velja zahvala tudi ravnateljici Janji Galičič, ki nas
vedno spodbuja in podpira pri naših projektih.
Žužana Bartha in Olena Novosel

IZJEMNI USPEH MLADE PIANISTKE

Na glasbenih šolah primorske regije je v času od 1. do 13. marca
2016 potekalo že 45. tekmovanje mladih glasbenikov Republike
Slovenije – TEMSIG. Na letošnjem tekmovanju, ki ga organizira Zveza slovenskih glasbenih šol in je edino slovensko državno glasbeno
tekmovanje, so mladi glasbeniki tekmovali v disciplinah klavir, flavta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet, fagot, petje, diatonična harmonika, komorne skupine s trobili in komorne skupine jazz.
Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki, ki se izobražujejo
v javnih in zasebnih glasbenih šolah, na konservatorijih za glasbo
in balet oziroma umetniških gimnazijah ter na akademiji za glasbo,
učenci slovenskih glasbenih šol v zamejstvu ter slovenski državljani, ki se šolajo v tujini ali si znanje pridobivajo kako drugače.
Državnega tekmovanje se lahko udeležijo tisti tekmovalci, ki so na
regijskih tekmovanjih dosegli
zlato priznanje, tekmujejo pa v ustreznih starostnih kategorijah.
Mladi glasbeni talenti so tako v začetku februarja tekmovali v sedmih slovenskih tekmovalnih regijah, najboljši pa so se med sabo
pomerili v glasbenih šolah Cerknica, Idrija, Koper, Nova Gorica, Postojna in Tolmin.
Na osnovi uspešnega regijskega
izbora so se na državno tekmovalno raven uvrstili štirje učenci
Glasbene šole Litija - Šmartno.
Mlada pianistka NEŽA KRANJEC je pod mentorstvom profesorice specialistke Veronike
Hauptman tekmovala v kategoriji 1. a, v kateri tekmujejo učenci v starosti do 11 let. Neža je
nastopila v soboto, 5. marca
2016 v Novi Gorici in svojim muzikalnim nastopom prepričala tričlansko komisijo, ki so jo sestavljale eminentne klavirske pedagoginje Lidija Malahotky Haas, Tatjana Dvoršak in Jasna Reba. Neža je
kot prva učenka v tekmovalni zgodovini naše glasbene šole v hudi
konkurenci 34 izjemnih mladih pianistov iz cele Slovenije osvojila
zlato plaketo in prvo nagrado v državnem merilu, prejela pa je
tudi posebno nagrado za izvedbo skladbe slovenskega avtorja.
Našo šolo bo tako zastopala na zaključnem koncertu zmagovalcev
posameznih tekmovalnih kategorij 45. tekmovanja, ki bo 17. marca
2016 na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
Državnega tekmovanja so se uspešno udeležili tudi naši trobentači. David Gobec, Žan Alojz Mahkovic in Erik Setničar. Pod
mentorstvom profesorja Slavča Gorgieva so tekmovali v disciplini
komorne skupine s trobili, naš trio trobent je nastopil v kategoriji
1. b, ki zajema učence, stare 12 in 13 let. Mlade glasbenike je ocenjevala žirija v sestavi Stanko Arnold, Darko Rošker in Albert Kolbl,
v konkurenci izvrstnih mladih trobilcev je naš trio osvojil srebrno
plaketo in zasedel 11. mesto v državnem merilu.
Na uspešen tekmovalni nastop in dosežen rezultat naših učencev
smo upravičeno zelo ponosni,
ti izjemni dosežki ponovno dokazujejo kvalitetno in zelo profesionalno delo na naši šoli, vse to
pa Glasbeno šolo Litija - Šmartno ne glede na njeno majhnost in
geografsko umeščenost na obrobje Ljubljane uvršča na zemljevid
uspešnih slovenskih glasbenih šol.
Vsem tekmovalcem, obema mentorjema in staršem iskreno
čestitamo! 
Janja Galičič, ravnateljica GŠ Litija - Šmartno

ZDRUŽENJE VSO LITIJA, ŠMARTNO
PRI LITIJI NA GEOSSU OB
25. LETNICI SLOVENIJE
V Območnem združenju VSO - Združenju za vred
note slovenske osamosvojitve Litija in Šmartno
pri Litiji bomo letos ob pomembni obletnici obeležili praznik naše domovine države Slovenije.
Naš najpomembnejši cilj je ohranjanje vrednot
slovenske osamosvojitve, krepitev domoljubja in narodne zavesti ter ohranjanje pristnega zgodovinskega spomina na dogodke iz obdobja osamosvajanja.
Kljub mnogim današnjim težavam in krivicam v naši družbi lahko
tudi danes rečemo, da smo se odločili prav. Imamo ne samo čudovito domovino, imamo državo. Za njo pa smo odgovorni vsi. Tisti,
ki imajo vzvode oblasti bolj, pa tudi mi, kot civilna družba, nosimo
svoj del odgovornosti. V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve jemljemo to odgovornost in delo za boljšo družbo še kako
resno, zato smo in bomo tudi v jubilejnem letu svoje poslanstvo
opravili v duhu domoljubja za našo lepšo prihodnost.
Predsedstvo območnega združenja
VSO Litija in Šmartno pri Litiji; Miha
Groznik, Martin Hostnik, Jožica Jerin in Miran Parkelj vas, spoštovane
članice in člani združenja ter vse občanke in občane Litije in Šmarnega pri
Litiji vabimo, da se nam pridružite pri
tako pomembnem jubileju naše Slovenije.
Eden najpomembnejših praznovanj bo
10. Aprila v Sp. Slivni pri Vačah v geometričnem središču Geoss, ko društvo Heraldica Slovenica pod vodstvom
velikega domoljuba, spoštovanega občana Litije ter našega člana
g. Jožeta Lajevca pripravlja že 20. tradicionalni Dan zastave v

spomin na prvo izobešanje slovenske zastave leta 1848. Ob visoki
obletnici slovesnega izobešanja Državne zastave bomo skupaj ponosno in slovesno obeležili tudi 25. letnico Samostojne Slovenije.
Boris Doblekar
Predsednik območnega združenja VSO Litija, Šmartno pri Litiji

USPEŠNO LETO ZA DOMAČIJO
SMRČKOV BRLOG
Konjeništvo ni prostočasna dejavnost in konj ne
rekvizit, ki ga privlečeš na plan le ob sončnih
dnevih, zvečer pa pospraviš v garažo. Daleč od
tega! Konj je za pravega konjenika zrak, ki ga
oba dihata, voda, ki jo oba pijeta, sonce, kateremu gresta skupaj
naproti in dež, ki obema spira solze. Konjeništvo je način življenja,
ki ponuja izstop iz hitrega, odtujenega, egoističnega, neodgovornega vlaka, na katerem smo se kot celotna družba znašli že dolgo
nazaj in pozabili na vse pristno in lepo, ki nas obdaja. Tega se v
Smrčkovem brlogu dobro zavedamo, zato svojo vizijo konjeništva
odgovorno, natančno, premišljeno in z vsem spoštovanjem prenašamo na mladino, otroke in vse tiste, ki si tega želijo.
Da smo na pravi poti, pa dokazujejo tudi tekmovalni rezultati, ki ob
dobrem odnosu med konjem in jahačem, v katerem konj nikakor ni
le sredstvo za doseganje bolnih ambicij človeka, ne morejo izostati.
V letu 2015 smo tako dosegli:
-  Stefi Zdovc (7 let) – 1. mesto v disciplini horsemanship walk
in trot izven konkurence v seštevku točk državnega prvenstva
2015 s kobilico Luno,
-  Robin Zdovc (10 let) – 3. mesto v disciplini horsemanship youth
izven konkurence v seštevku točk državnega prvenstva 2015 s
kastratom Dry Midnightom Badgerjem,
-  Niki Janežič (19 let) – 2. mesto v disciplini endurance – vzdržljivostno jahanje na 60km za Pokal Konjeniške zveze Slovenije in
3. mesto na 60km na državnem prvenstvu s kastratom Princem
Secondom,
-  Lara Miklič (11 let) – 2. mesto v disciplini horsemanship walk
in trot izven konkurence v seštevku točk državnega prvenstva
2015 s kastratom Dry Midnightom Badgerjem,
-  Kim Janežič (14 let) – 2. mesto v disciplini horsemanship amateur v konkurenci za seštevek točk državnega prvenstva 2015
s kastratom Dry Midnightom Badgerjem, 3. mesto
v disciplini trail amateur v
konkurenci za seštevek točk
državnega prvenstva 2015 s
kastratom Dry Midnightom
Badgerjem.
Najžlahtnejše priznanje Kiminemu in Midnightovemu
edelu in pristopu pa jima je
bilo podeljeno s strani Konjeniške zveze Slovenije in
sicer je bila Kim imenovana
za JAHAČA LETA 2015 v svoji konjeniški disciplini.
Vsem skupaj iskrene čestitke! 
Dunja Požaršek
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ZLATA PALETA 2016
LILA je marca oddala 13 risb in grafik
za prvo razstavo v letu 2016. Sodelovalo
je 10 članov. Na razstavi, ki bo v aprilu
na Polzeli, bodo razstavljena dela NUBIE ANŽEL, MARKA BEGIČA,GABRIJELE
HAUPTMAN, JELKE JANTOL in ANITE VOZELJ. Dve deli sta tudi nagrajeni s certifikatom kakovosti, eno pa s srebrno paleto.
V aprilu je za Zlato paleto predvidena razstava realističnega slikarstva. Tudi LILA bo sodelovala.
POMEMBNI OBLETNICI
V letu 2016 bosta dve pomembni obletnici: 130 let delovanja PREDILNICE LITIJA in 50 let od smrti slikarke MIRE PREGELJ. Društvo
LILA bo za vsako obletnico pripravilo poseben projekt, ki bo zaključen z razstavo.
INDUSTRIJSKA GRAFIKA bo namenjena predilnici, v grafični delavnici bodo izdelane matrice na treh medijih: les, kamen, bakrene
ali cinkove plošče, sledil bo odtis grafik. Motivi bodo izbrani po še
obstoječih predilniških zgradbah
v Litiji (tovarna in objekti, ki jih je
predilnica v preteklosti namenila
za življenje delavcev) ter predilniških strojih.
Projekt SLIKARKINE POTI bo
spomin na Miro Pregelj. Izdelane
bodo slike v tehniki gvaš, ki jo je
slikarka pogosto uporabljala. V
maju bo na Valvasorjevem trgu
potekalo tudi enodnevno slikanje
ex tempore SLIKARKINE POTI.
DAN ŽENA in MATERINSKI DAN
Osmega marca so tri članice LILA
sodelovale na prireditvi socialnih
demokratov za DAN ŽENA. Jelka JANTOL in Magda GROZNIK sta
brali svojo poezijo, Joža OCEPEK in Jelka
JANTOL pa sta razstavljali likovna dela.
Ob materinskem dnevu bo 24. marca v Knjižnici Šmartno prvi skupni nastop članic LILA
PIŠE. S prozo in poezijo se bodo predstavile: Magda GROZNIK, Jelka JANTOL, Marjeta
MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK in Marija
SMOLEJ. Nubia Anžel in Jelka Jantol bosta
razstavili tudi nakit, ki ga oblikujeta.
RAZSTAVE
- RISBA IN GRAFIKA je v marcu na ogled v avli Občine Litija. Razstavljajo: NUBIA ANŽEL, MARKO BEGIČ, DARJA BERNIK, MIROSLAV
DEBELAK, GABRIJELA HAUPTMAN, JELKA JANTOL, ROMAN
KOVAČIČ, DANIJELA
KUNC, JOŽA OCEPEK, SONJA PERME,
JELKA POLAK, ANITA VOZELJ in ROŽA
ZORC.
- Nakit Jelke JANTOL
in Nubie ANŽEL je
na ogled od 24. marca naprej v knjižnici Šmartno
- CICI LILA se bo predstavila 19. aprila ob 18. uri v knjižnici Litija.
- MALA LILA bo svoja dela na ogled postavila 21. aprila ob 18. uri
v knjižnici Šmartno.
Predsednica: Joža Ocepek

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
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DRUŠT VA / DOGODKI
RUBRIKA

Marec 2016

NOVI USPEHI PLESALCEV
DRUŠTVA NLP LITIJA

(Nadaljevanje s 1. strani)

Vabilo na13. pohod
po Jablaniški poti
Društvo za razvoj podeželja LAZ
vabi na 13. tradicionalni pohod po Jablaniški poti, ki bo v soboto, 2. aprila 2016.
Pot je označena in vodi po obronkih Jablaniške doline, dolžina je
17 km.
Prijava in pogostitev pohodnikov je med 7.00 in 10.00 pri gasilskem domu v Zgornji Jablanici. Na polovici poti v zaselku Dolgo
Brdo je kontrolna točka. Skupen zaključek pohoda v vasi Gradišče
pri Litiji je s kulturnim programom ob 13:30 uri, druženje do večera.
V Domačiji spominov v Gradišču pri Litiji bo na ogled nova 11. tematska razstava iz bogate Samčeve dediščine.
Iz Litije bo organiziran avtobusni prevoz.
Izpred železniške postaje ob 7.55 uri. Avtobusna postaja pri Šparu
ob 8.00 uri. Cena enosmerne karte je 1 €. Povratek iz Gradišča ob
15.00 uri. 
Vljudno vabljeni.
Za več informacij si oglejte: www.laz.si
kontakt: 051 312 739, 070 303 321

V mesecu marcu je Plesna zveza Slovenije
podelila priznanja za vrhunske tekmovalne
dosežke v letu 2015. Med
nagrajenci sta bila tudi dva
plesalca Plesno športnega
društva NLP. Aljaž Strmljan
je prejel srebrno plaketo
za osvojeno 2. mesto na
Svetovnem prvenstvu in 3.
mesto na Evropskem prvenstvu v street dance showu.
Sara Bendra pa je prejela
bronasto plaketo za doseženo 3. mesto na Evropskem
prvenstvu med solistkami
v street kategoriji. Obema
našima tekmovalcema iskreno čestitamo in se hkrati
veselimo novih tekmovanj v
tekoči plesni sezoni!
Tudi ostali tekmovalci ne počivamo, temveč se intenzivno pripravljamo na prihajajoč zaključek sezone. Redno tekmujemo
na pokalnih turnirjih Plesne zveze Slovenije, saj si bomo z dobrimi
plesnimi točkami zagotovili nastop na junijskem Državnem prvenstvu. V preteklem mesecu smo tako plesali na kar dveh pokalnih
turnirjih, v Dobrovi in v Ljubljani. Poleg tega smo z nastopom popestrili tudi Mednarodni nogometni
turnir U9, ki je potekal v Šmartnem
pri Litiji. Rezultate
in utrinke s tekmovanj ter nastopov
redno objavljamo
na našem facebook profilu NLP
LITIJA.
Člani našega društva – predvsem
najmlajši plesalci
– pa se pripravljajo tudi na nastop
na Plesnem bazarju, območni reviji plesnih skupin, ki bo 15. aprila 2016 v Litiji. Prav
tako nas v aprilu čaka prireditev ob 5-letnici delovanja našega društva. Vsi ljubitelji plesa vljudno vabljeni!

ŽELEZNODOBNI BOJEVNIK Z VAČ SE PREDSTAVI
Na Vačah se bomo v nedeljo, 3. aprila, ponovno vrnili v čas železne dobe. Člani Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a prirejamo že 8. arheološki pohod
iz ciklusa Po poti velikega kneza z Vač.
Pohodi so tematsko obarvani, rdeča nit so arheološke najdbe z Vač. Tokrat bomo podrobneje predstavili 6,4 cm visok bronast kipec bojevnika, ki je bil odkrit l. 1927 pri raziskovanju gomile v
Lestini pri Vačah. Upodobljen bojevnik je gol in prepasan. Iz položaja rok sklepamo, da je v desnici držal
sulico, z levico pa je oklepal falus. Na glavi ima čelado iz okroglih plošč. Ostanki čelad iz okroglih bronastih plošč in žebljičkov, ki so pritrjeni na podlago iz usnja in šibja, so bili
odkriti v bojevniških grobovih na Dolenjskem, predvsem v okolici Šmarjete.
Datiramo jih lahko v zgodnje 7. stol. pr.n.š. Sklepamo, da je kipec, ki ga
danes hrani Narodni muzej Slovenije, nastal približno v tem času.
Arheološki pohod je zasnovan kot krožno, približno 6 km dolgo potepanje
po arheološkem najdišču na Vačah. Na tej poti si bomo med drugim ogledali mesto, kjer je bil najden kipec, ter izvedeli veliko zanimivosti o kipcu in
času, v katerem je nastal. Osvetlili pa bomo tudi številne druge arheološke
najdbe ter opozorili na jantarno pot, ki je potekala skozi te kraje v prazgodovini.
Čas železne dobe bomo oživili s pomočjo gledališke igre, ki bo spremljala
pohod. Spoznali bomo hrabrega bojevnika iz Šmarjete, ki ga je knez z Vač
poklical na pomoč v boju proti tolpi roparskih razbojnikov. Ti ogrožajo trgovske povezave Vač z okoliškimi gradišči in ovirajo preskrbo gradišča z
dragocenim baltskim jantarjem, ki ga prebivalci gradišča uporabljajo za okras in v zdravilne namene.
Strokovni del pohoda bomo vodili: arheologinja Vojka Cestnik, geolog Blaž Zarnik in etnologinja Anka
Kolenc. Gledališko igro bo izvedlo Družinsko gledališče Kolenc.
Dobimo se ob 10. uri pred Domom GEOSS – Muzejem Petra Svetika na Vačah. Po jutranji kavici in
domačih piškotih si bomo ogledali zbirke v Domu GEOSS, nato pa ob 11. uri krenili na pohod. Na poti se
bomo večkrat ustavili za strokovno razlago in gledališko igro. Pohod se bo predvidoma zaključil ob 16. uri.
Sledilo bo prijetno druženje ob topli knežji malici, ki jo bo za nas pripravila Gostilna Mrva iz sestavin, ki
so jih poznali že v železni dobi. V primeru dežja dogodek odpade, tema pa se prenese na jesenski termin.
Obiskovalci, ki ste se naših pohodov že udeležili, prinesite s seboj izkaznico in zbirajte žige! Za vsakih 6
žigov prejmete spominsko darilo. Veljajo tudi žigi iz prejšnjega ciklusa.
Štartnina znaša 10 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka, vodstva, pogostitev ob sprejemu in
knežja malica. Za otroke do 10 let je obisk brezplačen. Več informacij na: www.drustvo-geoss.si ali na
telefon: (01) 897 66 80 (Družinsko gledališče Kolenc).
dr. Vojka Cestnik, univ. dipl. arheologinja, strokovna sodelavka Društva GEOSS

Društvo ŠILT

Kako se je v Šmartnem pravzaprav začelo bolj resno teči?
Sama se najbolj spominjam časov, ko sem še kot osamljena tekačica vsak dan tekla po naših
ulicah. Ljudje so me več ali manj začudeno opazovali, nekateri med njimi pa so vpili za mano,
da sem malo nora ipd. Priznam, da sem včasih grenko požirala
solze razočaranja in stiskala zobe, a sem bila preveč trmasta in
vztrajna. Tek sem vzljubila. Postal je del mojega življenja in moja
najčistejša molitev, iz katere se je rojevala globoka hvaležnost, kajti tisti, ki smo
bili nekoč na dnu, dobro vemo, koliko napora, odpovedovanj in notranjih moči je
potrebnih, da odgovorno funkcioniramo skozi življenje.
Leta 1998 sem v Radencih tekla moj prvi, čisto ta pravi mali maraton (21 km).
Spominjam se, kako ponosna in hkrati prestrašena sem stala na startu v množici
nasmejanih in živahnih tekačev/tekačic. Vsi so bili tako sproščeni. Začutila sem
posebno energijo, ki jo do takrat nisem še nikoli oz. sploh nisem vedela, da obstaja. Prepustila sem se neznani sreči in v sebi začutila neko novo moč. Prihajala
je iz drobovja in zaobjela moje telo. No, pretekla sem ga brez vsakršnih težav
in neizmerno uživala. Počutila sem se tako zelo
VABILO:
svobodno na krilih vetra, ki je prijazno hladil moje
V ČETRTEK 17.3.2016 ob 19.00 URI BO
V RESTAVRACIJI VALVAZOR V LITIJI ZBOR ČLANOV. razgreto čelo. V cilju sem že bila odločena, da še to
leto pretečem 42 km. Pravi maraton torej. (v nasleVABLJENI VSI ČLANI IN LJUBITELJI TEKA.
dnjem prispevku se nadaljuje) 
Mia Loc

(Nadaljevanje s 1. strani)

9. POHOD PO POTEH
OKROG SLIVNE

Vabimo vas, da se nam pridružite na 9.
Pohodu po poteh okrog Slivne, ki nas
popelje mimo geometričnega središča
Slovenije, GEOSS. Na Veliki ponedeljek 28.3.2016, se dobimo v vasi Slivna (GEOSS) ob 9:00 uri.
Program:
Start med 9. in 11. uro iz
vasi Slivna. Na poti bodo
pohodniki obiskali kraje
in posebnosti: Pustolovski park GEOSS, Zgornja
Gora (cerkev sv. Florjana),
Štance Laze (postojanka za
okrepčilo), Pivkelj (najvišja
točka poti – 880m), Zgornja Slivna (cerkev sv. Neže
možen ogled), GEOSS in vrnitev nazaj v Slivno.
Pohod traja približno 3 ure.
Na cilju bomo domačini pripravili manjšo pogostitev, organizirali
vaške igre in se poveselili z vami.
Splošne informacije:
Pohod poteka po krožni
poti okoli hriba Slivna z najvišjo točko Pivkelj (880m).
Pot ni zahtevna in je zato
primerna za vse generacije,
tudi družine z otroki. Priporočamo ustrezno obutev za
hojo po kolovozih, gozdu,
travnikih, ozkih stezicah,…
Celotna trasa je dobro označena, zato ni bojazni, da bi zgrešili
pot.
Ob lepem vremenu je iz poti možno
videti Kamniške Alpe, za njimi v daljavi Triglav, Krim, porečje Save, v ozadju celo Grintavce in Učko.
Štartnina pohoda je prostovoljna
(zaželeno 6 EUR (odrasli)). V prostovoljnem prispevku je vključena pogostitev na poti z domačimi dobrotami
in čajem, ter toplo malico na koncu.
Parkiranje:
Za parkiranje bo poskrbljeno v kraju Slivna (GEOSS), kjer je start
na in ciljna točka.
Organizator pohoda je Društvo za razvoj Slivne
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na
gsm 031 304 693 Miloš Kimovec
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Mednarodni turnir za selekcijo U9 v
dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji

V soboto, 27. 2. 2016 smo bili v Šmartnem priča športnemu dogodku, ki bi ga veljalo še kdaj ponoviti. Na
pobudo staršev in trenerja selekcije U9 Mateja Bajdeta
je bil izpeljan 1. Mednarodni turnir za selekcijo U9. Poleg domačega kluba NK Litija so se turnirja udeležile še dve ekipi iz hrvaške
HNK Rijeka, ŠN 1. GOL RIJEKA, ekipa iz BIH ŠN Zvijezda, ekipa
zamejskih Slovencev NK Kras Repen, NK Olimpija, NK Maribor, ND
Gorica, FC Koper, ND Slovan iz Ljubljane, NK Škofja Loka, NK Zagorje, NK Trbovlje, NK Šampijon Celje in NK Domžale. V soboto je
bilo tako odigranih kar 39 tekem.
Da je organizacija takega turnirja velik zalogaj za vsakogar, smo se
organizatorji - starši otrok zavedali že, ko se je porodila sama ideja.
Turnir je uspel tudi zato, ker se je k sodelovanju povabilo starše in
vse ostale ljubitelje športa, ki so bili pripravljeni žrtvovati svoj prosti
čas za naše najmlajše.
17 ekip je bilo razdeljenih v 4 predtekmovalne skupine. Ekipe so se
v predtekmovanju pomerile vsaka z vsako. V četrtfinale pa sta se
uvrstili prvi dve ekipi iz vsake skupine. Turnir so odprli domačini, ki
so se v prvi tekmi pomerili z ekipo FC Kopra. Nato pa so si sledile
tekme v skupinskem delu vse tja do 16.00 ure. Ob 13.00 uri smo
še uradno odprli turnir, z državno himno (zapela jo je Lea Rihter),
vse navzoče pa je v imenu obeh občin in organizatorja turnirja nagovoril g.Doblekar Boris.
Na veliko veselje organizatorjev in domačih navijačev se je domači
ekipi uspelo uvrstiti v zaključne boje. Brez poraza v skupinskem
delu in celo z zmago proti Domžalam z rezultatom 1 : 0 so se uvrstili v četrtfinale. V četrtfinalu je domači ekipi nasproti stala ekipa NK
Šampijon Celje. Po rednem delu sta se ekipi razšli z neodločenim
rezultatom 1:1 in šele po streljanju kazenskih strelov so se naši
najmlajši uvrstili v polfinale. Poleg NK Litija, so se v polfinale uvrstile še ekipe NK Domžale, ND Slovan in NŠ Zvijezda (BiH).

Ekipa NK Litija je dosegla velik uspeh že z uvrstitvijo v polfinale.
Žal so tudi v polfinalu o finalistu odločali kazenski streli, kjer pa
so imeli več sreče otroci NŠ Zvijezda. V drugem polfinalu so slavili
Domžalčani, ki so z rezultatom 2 : 0 izločili ND Slovan. V tekmi za 3.
mesto, so z dobro igro in borbeno predstave, tudi na veliko veselje
domačih, z rezultatom
1 : 0 slavili domači nogometaši. Sledil je le
še veliki finale v katerem, pa so mrežo prvi
zatresli NŠ Zvijezda in
tako z rezultatom 1 : 0
osvojili turnir.
Med izločilnimi boji so
športni dogodek popestrile tudi plesalke
iz PŠD NLP, odigrane
pa so bile tudi revijalne tekme selekcije NK Litija (U8), ki se je
pomerila z ekipo NK Kras Repen, NK Rudar Trbovlje in NK Kresnice.
Najboljši strelec turnirja je bil Jon Janežič iz Domžal, za naj vratarja
pa je bil izbran vratar domače ekipe Nik Strmec. Medalje in pokale
so podelili otroci selekcije U8 in gospod podžupan Boris Doblekar.
Da je turnir uspel tako kot je, gredo pohvale res vsem, ki so kakorkoli pomagali in priskočili na pomoč. Vseskozi je bilo čutiti pozitivno
energijo in Fair Play, kar je pri najmlajših še kako pomembno. Nenazadnje se moramo zahvaliti tudi vsem sponzorjem in donatorjem (občini Šmartno, občini Litija, Ambient/7Camicie, Laba
motocenter, Mladinska knjiga, Litia - Predilnica Litija, Grič-Ar,
Haris, Termogradnje inženiring, Diesel avtoservis Max, Vodenik
transport, Makplast, Merit HP, MOL Prestranek, Tiskarna Aco,
Grm servis/Ruditours in mesarija Frtica), ki so prispevali k organizaciji turnirja. Da je bil turnir izpeljan na visokem nivoju,
so kar po vrsti zatrjevali tudi obiskovalci in udeleženci turnirja.
Prepričani smo, da to nikakor ni bil zadnji dogodek, ki smo ga
izpeljali in v glavah se že porajajo novi izzivi.

Bliža se pričetek pomladanskega dela
prvenstva v MNZ Ljubljana

Vse selekcije že od 10. februarja trenirajo in nabirajo moči za spomladanski del prvenstva. Med prestopnim rokom nas je zapustilo nekaj članov katerim se zahvaljujemo za sodelovanje, okrepili
pa smo se z nekatrimi novinci. Članska ekipa se je od 10.3. do

13.3.2016 odpravila na priprave na Hrvaško v Umag. Na pripravah
so izkoristili ugodne vremenske razmere za za trening in odigrali
tudi dve prijateljski tekmi. Prav tako so se na Hrvaško v Vrsar odpravile tudi mlajše selekcije U8, U9, U10, U11 ter združeni ekipi NK
Litija-Rudar U 15 in U 17. Priprave so minile brez vsakršnih poškod
v prijetnem vzdušju. Mlajše selekcije so imele dobre pogoje za trening in tekme saj so trenirali na manjšem igrišču z umetno travo.
Selekcije U 15 in U 17 pa sta imeli slabše pogoje zaradi razmočenih igrišč, vendar kljub temu prišli domov dobro razpoloženi. UO
NK Litija se zahvaljuje staršem za finančni prispevek za priprave,
trenerjem pa ker so žrtvovali svoj dopust in prostovoljno, strokov-

V drugi ligi še naprej odlično igrala Dejan Simič in Edi Sili, iz kola v
kolo pa svojo igro izboljšuje Bojan Kozlevčar.
V tretji ligi seveda velja izpostaviti Marjana Mali, ki melje svoje nasprotnike kot za šalo, in pa seveda Darka Vidica, ki še naprej ostaja
brez poraza in je tako glavni favorit za napredek v 2. ligo.

TENIS PARK AS LITIJA IŠČE ŠTUDENTKO ZA OBČASNO POMOČ
V STREŽBI. DELOVNE IZKUŠNJE NISO POTREBNE. ZAINTERESIRANI SE LAHKO OGLASITE V TENIS CENTRU AS LITIJA, POKLIČETE NA 031-693-330 ALI NAM PIŠETE NA:
melita.asteprom@gmail.com.
no in profesionalno opravili svoje delo tako na igrišču kakor tudi v
prostem času. 
UO Litija

KONČUJEJO SE PRIPRAVE,
PRIČENJA SE NOVA TEKMOVALNA
SEZONA POMLAD 2015/2016

Končujejo se priprave za novo tekmovalno nogometno
sezono pomlad 2015/2016. Tako člani, kot nižje selekcije v klubu
se intenzivno pripravljajo na novo tekmovalno sezono.
Člani so odigrali v tem pripravljalnem obdobju 8 trening tekem na
igriščih z umetno travo, tako na Slovanu, Ježici in Radomljah. Izidi
tekem so pokazali solidno pripravljenost članske ekipe. Odigrane
tekme z klubi kot: Taborom, Slovanom, Interblockom, Ljubljano,
Škofjo Loko, Mengšom in Svobodo iz Ljubljane, daje upanje, da je
moštvo dobro pripravljeno za sam vrh Regionalne ljubljanske lige.
Cicibani dvakrat tedensko trenirajo v športni dvorani, udeležujejo
se pa tudi turnirjev drugje, nazadnje so bili na Viru in turnirju v
Šmarski športni dvorani. Zagnanosti in veselje do nogometne igre
je veliko in komaj čakajo na pričetek tekmovanj.
Zadnji vikend v marcu članska ekipa pričenja sezono v Črnomlju pri
NK Bela Krajina.
Deževje ovira v tem mesecu dela na igrišču, pa vendar opravila,kot
gnojenje, valjanje in peskanje bodo pred prvo tekmo na domačem
igrišču pravočasno opravljena.
V mesecu marca je bila tudi seja Upravnega odbora, ki je sprejel
Poslovno in finančno poročilo za leto 2015 in Program dela s finančnim planom za leto 2016. Konec meseca pa Občni zbor, ki bo
sprejemal predloge Upravnega odbora. 
Jože Kovič

TINA GODEC ZNOVA ZMAGALA
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Tina Godec je zmagovalka Odprtega prvenstva za
članice v Krškem. Potem, ko je nedavno slavila na
turnirju do 18 let, je tokrat ugnala vso konkurenco tudi na članskem tekmovanju. V finalu
je premagala Mašo Marc iz Ljubljane z rezultatom 7:5 6:4 in osvojila 1. mesto. Čestitamo!
Še eno turnirsko zmago je Tenis klubu AS
Litija priigral Jaka Tomažin, ki je bil tokrat v
Celju na turnirju do 11 let brez konkurence in
je osvojil 1. mesto. Čestitamo!
Odlično se je na turnirju do 12 let znova odrezal Bor Artnak. Bor se je brez težav uvrstil v finale, kjer pa mu je nastop preprečila bolezenviroza, in je moral finalni dvoboj odpovedati,
ter je tako osvojil 2.mesto. Enaka usoda, odpoved zaradi viroze, je v istem tekmovalnem
vikendu doletela Toma Ašiča, ki se je na turnirju do 16 let uvrstil v
četrtfinale, nadaljevanje pa mu je preprečila že omenjena bolezen.
Na žalost so viroze, ki so se pojavljale v mesecu marcu, terjale svoj
davek tudi pri naših tekmovalcih.
Mark Mesarič je odlično nastopal na prvenstvu do 18 let, kjer se
je po zmagi nad 6. nosilcem Gašperjem Topčičem z rezultatom 7:5
6:0 uvrstil v četrtfinale. Vstop v polfinale mu je preprečil 2. nosilec
Anže Arh.
Na turnirju do 16 let v Domžalah je zmago v 1. kolu zabeležila Laura Cerovšek, kar tokrat žal ni uspelo Pii Poglajen, ki sicer nastopa
še v kategoriji do 14 let, kjer je zadnje čase zelo uspešna in se
počasi prebija proti vrhu lestvice.
V zimskem tekmovalnem obdobju je konec marca ostal le še en
turnir v kategoriji do 18 let, ostali tekmovalci pa se bodo počasi
pričeli pripravljati na poletni del sezone. Prva tekmovanja se bodo
pričela že 16.04. in 15.04.2016, med drugim tudi v Tenis klubu AS
Litija, kjer bo Round Robbin tekmovanje do 14 let, takoj naslednji
vikend, 23.04. in 24.04.2016, pa Odprto prvenstvo za fante do 16
let. Tekme se bodo pričele vsak dan ob 9,00 uri. Vabljeni na ogled
tekem!
Tekmovalni tenis –tuja tekmovanja
Pia Čuk se je udeležila tritedenske turneje serije ITF v Braziliji, kjer
se je udeležila treh turnirjev z nagradnim skladom 25.000$. Turnirji
so imeli precej močno udeležbo, zato je Pia morala na vseh treh v
kvalifikacije. Na zadnjem turnirju se ji uspelo uvrstiti v glavni turnir,
žreb pa ji je v 1. krogu namenil Tamaro Zidanšek, našo najboljšo
mladinko in trenutno 277. igralko WTA, s katero sicer tudi skupaj
trenirata. V medsebojnem dvoboju je bila boljša Zidanškova.
Mark Mesarič se je udeležil enega najmočnejših mladinskih ITF
turnirjev v naši bližini in sicer ITF 1. kategorije v Umagu. Nastopil je
v kvalifikacijah, kjer je zabeležil eno zmago, za napredovanje pa za
las v tretjem nizu izgubil od izkušenejšega in starejšega predstavnika Velike Britanije. Vsekakor so bile to dobre izkušnje za Marka
in dober obet za prihajajoče ITF turnirje, ki bodo na sporedu spomladi.
Rekreativni tenis – boj za vrh bo zanimiv
Vsekakor najodmevnejša zmaga v 1. ligi je bila zmaga Blaža Rozmana nad Primožem Novakom. Rozman je slavil v podaljšani igri
z rezultatom 10:8, kar priča o izenačenosti tega dvoboja. Primož
Novak je bil do te tekme še neporažen, prav gotovo pa nima razloga za nezadovoljstvo, saj sta oba prikazala odlično igro. Seveda je
takšen razplet naredil boj za prvaka lige še bolj razburljiv, saj se
je v ožji krog favoritov zdaj vključil tudi Rozman. Kot kaže bo letos
razburljivo vse do konca, še posebej, ker se je po začetnem porazu
v igro za vrh vrnil tudi Denis Uranič, ki niza zmago za zmago.

Ekipe se iz dvoran selijo na travnata igrišče športnega parka, kje se pripravljajo na začetek pomladanskega dela prvenstva. V sklopu priprav potekajo tudi
trening tekme, kjer trenerji iščejo začetne enajsterice za tekmovalni del.
V članskem delu ekipe je kar nekaj novih obrazov, ki bodo zastopali
klubske barve. Vrnilo se je tudi nekaj igralcev, ki so že bili v Jevnici
in so zadnje obdobje igrali v višjem rangu, sedaj pa želijo pomagati
ekipi da osvoji tako željeno 1. mesto.
Mlajše selekcije so se udeležile še nekaj turnirjev in dosegle dobre
rezultate. Selekcija U11 igra dne 2.4.2016 ob 12:00 uri v Stuttgartu proti slovitemu Liverpoolu. V skupini še Spvgg Greuther Furth,
SGM Dussilngen/Nehren, FSV Waiblingen, VFL Pfullingen. Na bližnjem igrišču tudi Bayern in Juventus.

NK Jevnica je tudi letos izvedel samoplačniške mini priprave v Umagu. Zadnji vikend v mesecu Februarju so se člani, veterani, selekciji
dečkov U-10 do U-15 pod vodstvom trenerjev odpravili v Umag,
kjer so izvedli nekaj kvalitetnih treningov in odigrali nekaj trening
tekem. Nastanili smo se v depandansah hotele Sol Garden, kjer
smo imeli tudi vso oskrbo vključno z igrišči. Letos smo bili še v večjem številu in polni presenečenj so bili vsi tisti, ki so bili letos prvič
z nami. Domov smo se vrnili brez poškodb in z mislijo , da čez leto
dni vnovič organiziramo priprave ob istem času in na istem kraju.
Trenerji hvala vam.
Ker se že začnejo prvenstvene tekme vas vabimo na ogled tekem v
ŠPORTNI PARK JEVNICA. Vabila za ogled tekem bodo na oglaševalnih deskah okoliških krajev. 
Marjan Medved - Medo

LITIJSKI KEGLJAČI V IZTEKU
SEZONE NE POPUŠČAJO
Bliža se zadnje dejanje ligaških tekmovanj, in sicer
zadnji, 18. krog slovenske državne lige. Do konca nas
tako ločita le še dva kroga, končni vrsti red na lestvici pa bo zopet
odvisen od zadnjih tekem, saj so vse ekipe na lestvicah točkovno
zelo blizu. V februarju se je pričelo tudi državno prvenstvo za dečke
in deklice, kjer je Matjaž Ivančič po prvi tekmi na drugem mestu in
ima odlično izhodišče pri nadaljnjih tekmah, ki se bodo odvijale na
kegljiščih po celi Sloveniji.
Prva moška ekipa, ki tekmuje v 1. A slovenski ligi, se po šestnajstih
tekmah nahaja na trenutnem 5. mestu, vendar za ekipo Bresta iz
Cerknice zaostaja le za točko, tako da so možnosti za 4. mesto
še odprte. Litijska druga moška ekipa, ki tekmuje v 2. ligi vzhod
za moške, je prav tako na 5. mestu, ekipa Fužinarja iz Raven na
Koroškem ima enako število točk na lestvici, ekipa iz Dravograda
na tretjem mestu pa vodi z dnema točkama prednosti, ki se jih prav
tako še da ujeti in prehiteti. Ženska ekipa se na lestvici 1. B lige za
ženske nahaja na 7. mestu, vendar se ob morebitnih dveh zmagah
lahko prebije vse do petega mesta na lestvici ter tako prehiti ekipi
Ceršaka in Celja.
V marcu je na kegljišču Triglav v Kranju potekalo finale državnega
prvenstva za mladince do 23 let posamezno. V finale se je po dveh
predhodnih tekmah (Tržič in Postojna) od Litijanov uvrstil samo Klemen Ivančič, ki je tekmovanje zaključil na sedmem mestu, prav
tako je sedmo mesto dosegel pri kombinaciji/seštevku vseh treh
tekem. 
Kegljaški klub Litija 2001

39. tradicionalni mednarodni
S.K.I.F. karate turnir pokal »Ruše 2016«

V soboto, 13.2.2016, se je izbrana vrsta SZTK udeležila 39. tradicionalnega mednarodnega karate
pokalnega turnirja »Ruše 2016«, ki je potekal pod okriljem karate
zveze SKIF Slovenija v Športni dvorani Ruše-Športni park. Turnir
je eden najstarejših
karate turnirjev v Sloveniji in je organiziran v
spomin na 72-obletnico
padlemu legendarnemu
Pohorskemu bataljonu
med NOB in krajevnemu prazniku Ruš.
Mednarodnega turnirja
se je udeležilo preko
300 tekmovalcev in
tekmovalk iz 17 ekip (klubi, zveze), ki so prihajali iz 5 držav (Slovenija, Srbija, Madžarska, Italija in Romunija). Na tekmovanju je kot
gostujoči sodnik sodil tudi naš trener Gorazd Praprotnik.
V izbrani vrsti SZTK so nastopili tudi tekmovalci iz kluba KK KENSEI: Matic Šifrer, Gian Povše, Nina Požun, Rok Požun in Toni
Povše. V veliki konkurenci je odlično 1. mesto med veterani B v
kategoriji kata posamezno dosegel Toni Povše, Matic Šifrer pa je v
kategoriji kata posamezno mladinci dosegel odlično 3.mesto.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate.  KK Kensei

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželelo,
odšla si sama na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečin,
za tabo ostal je le boleč spomin.

Tiho in mirno si živela,
tako si tudi odšla tja v svet,
kjer ni več bolečin in trpljenja.

Z A H VA L A

V SPOMIN

ob izgubi drage žene, mame, tašče, babice in prababice

V 75. letu nas je zapustila

IVANKE CEGLAR

MARIJA GRIGILLO

1931 – 2016
rojene Povše.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in dobrim sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena
hvala pevcem Lipe iz Litije za zapete žalostinke, g. župniku za oprav
ljen obred, gasilcem PGD Zavrstnik, Malči Ceglar za zadnje ganljive
besede slovesa in Gašperju Namestniku za zaigrano Tišino.
Hvala vsem sodelujočim za lepo opravljen pogrebni obred in vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in se poklonili v njen spomin.
Žalujoči: mož Ivan in vsi njeni

Z A H VA L A
Po dolgi bolezni nas je zapustila draga mami in babi

JOŽA KORAŽIJA
iz Litije.

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu
dne 18. februarja 2016 na pokopališču v Litiji.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast

MARJAN WEILGONI

Njegovi: žena Dragica ter hčeri Marjana in Andreja z družinama

VIKTOR MARKOVIČ
15.4.1952 – 13.2.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali
ob strani, z nami delili bolečino in žalost, izrekli spodbudne besede ter
darovali cvetje in sveče. Zahvaljujemo se ge. Boži za ganljive besede in
vsem ostalim, ki ste sodelovali pri pripravi slovesa.
Posebna zahvala gre Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jevnica za vso
njihovo pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji
poti.
Žalujoči: Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebno se zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja in tople besede. Iskrena hvala dr. Nikolaju Benedičiču za dolgoletno zdravljenje, g. župniku za lepo opravljen
obred, pevcem, trobentaču, zastavonošama, pogrebni službi KSP Litija
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem in vsakemu
posebej hvala.
Žalujoči: vsi njeni
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

V SPOMIN
Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila mama,
stara mama in prababica

IVANA PLANINŠEK

11.2.1948 – 1.3.2016
iz Litije.

Vsi njeni

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi

17.1.1934 – 8.2.2016
iz Tenetiš pri Litiji.

Z A H VA L A

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

Z A H VA L A

FRANČIŠKA BAJC

Žalujoči: sin Dejan, sestra Bernardka in brat Franci
z družinama ter ostali sorodniki

Ob nenadni in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, njegovim in našim sodelavcem, sosedom in znancem za
cvetje, sveče in izrečena sožalja. Hvala tudi pevcem, praporščakom,
pogrebcem in drugim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki nam stojite ob strani. Posebno zahvalo pa izrekamo gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen
obred, gospe Andreji Štuhec za čudovite besede slovesa, čebelarjem za
poslovilni govor in gospodu Tonetu Hauptmanu za pomoč pri organizaciji pogreba.

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

Za vedno je odšla od nas

uslužbenka v pokoju.

Ne, ni zares odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi
spomini, bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

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

Z A H VA L A

Litijska Lipa za Litijane
Spoštovane občanke in občani!
Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebivalci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kulturno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razsežnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij,
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu
zapisanega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem sodelovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo,
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spada tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in
živeti ta duh ...

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Pevsko društvo Lipa Litija,
kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

21.6.1943 – 10.3.2015

Veliko srce naše mame Ivice ne bo pozabljeno,
dokler bomo v vsakem delu hiše,
njive in travnika na Konju videli del nje.
Hvala vsem, ki se jo spominjate.

Sinovi: Janez, Franci in Marjan z družinami

Omnes una manet nox et calcanda smel via leti.
/Vse nas čaka ista noč in pot smrti, na katero bo treba stopiti./
Horacij
Mračno jutro…
je prebudilo turoben, deževen zimski dan,
ko izvem, da si odšel, da več te ni,
dragi prijatelj, četrtkar, IVO-ČIK.
Tako nenadoma si odšel.
Kot zvezdni utrinek, kot svetla zvezda na nočnem nebu,
ki se utrne,
preko neba močno zažari,
zasveti in v hipu izgine.
Dragi prijatelj, četrtkar,
IVO-ČIK, odšel si iz tega časa,
življenja,
tja čez v čas neskončnosti,
v čas popolnega mira in
večne tišine.
Hvala ti prijatelj, četrtkar,
IVO-ČIK za vse prelepe trenutke,
ki si nam jih dal,
ko skupaj smo se družili, veselili, modrovali in govorili,
hvala ti za vse.
Nam pa ostaja le drag, prelep, nepozaben spomin na tebe,
vse do tedaj, dokler naše poti življenja in usode…
… mometo mortis …. ne ustavi.

www.gostilnakovac.si

MALICE "KOLIKOR LAHKO POJEŠ"

PRENOČIŠČA

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 ...

OBV E ST IL A / K R I ŽAN KA
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NE P R E M IČNINE
PRODAM zazidljivo parcelo
v izmeri 1.500 m2 v Šmartnem pri Litiji
(Možna delitev parcele).
Informacije: 031 794 473, 031 630 931

Na izjemni lokaciji v Litiji, prodamo
opremljeno enonadstropno hišo

(218m2), na parceli 753 m2. Hiša je primerna tudi za
dve družini, saj ima 6 sob, 2 kuhinji in 2 kopalnici.
Vseljiva je takoj. Informacije na 040 73 66 37
ali info@lastovka-nepremicnine.si

UGODNO prodam starejše stanova
nje v Šmartnem pri Litiji, veliko 48 m2.
Gsm: 031 752 751
LITIJA NAŠE MESTO
Napredek našega mesta posebno še v letu 2015 je doseglo pomembne uspehe. Kljub temu, da so se polnili časopisni stolpci o
prezadolženosti občine, z raznimi poročili Računskega sodišča, pa
je dejstvo, da se je mesto razvilo. Leto 2015 je bilo zelo uspešno, v
promet je bil dan prečudovit nadvoz v naselju Zgornji Log s poman-

nagradna križanka

sestavil:

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.
 051 740 430

20. ČRKA
ABECEDE

PUSTNA
ŠEMA

DNEVI V
STARORIM
SKEM
KOLEDARJU

OBER

NENASIČEN
OGLJIKO
VODIK

STOPNJE
KAKOVOSTI

MOJZESOV BRAT
VOJAŠKA
FORMACIJA,
MORNARICA
12. ČRKA
ABECEDE

RUSKI
SKLADATELJ
IN DIRIGENT

ROMAN
PISATELJA
ANET

LETOVIŠČE
NA
BRAČU

IVAN
LEVAR

PRIPRAVA
ZA
SNOVANJE

MADŽARSKO
MESTO PRI
BUDIMPEŠTI
PRITOK RONE
V FRANCIJI

EDEN OD
TREH
MUŠKETIRJEV

SLOVENSKI
BALETNIK
SLOVENSKI
PUBLICIST
(ANDREJ)

APARAT ZA
VARJENJE
NAJVEČJI
JUNAK
PRED
TROJO

GLINENA
OTROŠKA
PIŠČALKA

ZDRAVILNA
TRAVNIŠKA
RASTLINA

PRIPRAVA ZA
MERJENJE
NIVOJA
VODE
GLAVNA ŽILA
ODVODNICA

NORVEŠKI
FJORD

TOLSTOJEVA
JUNAKINJA
KARENINA
KEMIJSKI
ZNAK
ZA TITAN

BIVANJE
ČESA V
STVARI

BARJE
IRSKI PISATELJ (ROBERT)

EGIPČANSKA
BOGINJA
NEBA

PODEŽELJSKO
NASELJE

POVRŠ. MERA
SLOVENSKA
PEVKA
KRAŠEVEC
VASE
ZAGLEDAN
MOŠKI

FRANCOSKI
FILMSKI
IGRALEC
(JEAN)
MEDMET
BOLEČINE

OLEG VIDOV

MEDMET
ZANIKANJA

GRŠKI BOG
VOJNE

TRETJE
NAJVEČJE
FINSKO
JEZERO

Ob zaključku leta 2015 je bila odprta nova centralna čistilna naprava, ki sedaj obratuje v polnem zagonu. S tem je poskrbljeno, da
bo Sava odslej naprej čistejša. Stanovanjsko komunalno podjetje
Litija pa je tudi poskrbelo, da bodo odslej naprej občani iz Litije
in Šmartnega imeli tanjše denarnice. (To se pravi čista Sava, čiste
denarnice).
Seveda se moramo
zavedati, da so bile
te investicije finančno
zahtevne, ki jih brez
zadolžitve ne bi bilo
mogoče uresničiti, če
pa bi varčevali denar,
pa bi jih ob teh pogojih, ki trenutno vladajo v bančništvu ne bi
mogli izpeljati. Spoštovani občani, jasno je, da objekti sedaj stojijo,
vsi že služijo svojemu namenu, jasno pa je tudi, da bo dolg treba
poravnati in kdo ga bo plačal - davkoplačevalci občine Litija.

AMERIŠKA
IGRALKA
(JEANNE)

NEMŠKA
BIATLONKA
(WILHELM)

HUNSKI KRALJ

frizerski salon in »Dom starejših občanov, oddelek Dom Tisje«, v
katerem je še nekaj prostih mest.
Svoja vrata je odprla nova Osnovna šola Litija, podrli so del stare
Osnovne šole in uredili okolico, v drugem delu pa uredili prostore
in odprli »Mestni muzej«.

ITALIJAN
SKI SLIKAR
(LORENZO)

KURIVO IZ
BARJA

ZOLAJEV
ROMAN

kljivostmi, ki bi se jih dalo rešiti ob samem projektiranju (podhod
pod železniško progo in novo zgrajeno cesto za pešce in kolesarje
v spodnjem delu naselja), ki bi omogočal dostop na njive in travnike
ob reki Savi. Ker tega ni, ostane občanom samo uradna pot, ki jo
morajo prepešačiti do semaforiziranega križišča, nato pod železniškim mostom ob reki Savi in nazaj na zemljiške parcele, ki ležijo
vizavi prejšnjega zavarovanega železniškega prehoda, to je ca. 2
km v obe smeri ali da uberejo bližnjico preko železniških tirov in
magistralno ceste.
Odprt je bil medgeneracijski center »Šmelc«, v katerem so svoj prostor našli. »Delavska hranilnica«, Glasbena šola, Vrtec, restavracija,

BRAZILSKI
NOGOMETAŠ
(DA SILVA)

ŠVICARSKI
POLITIK
(GUSTAVE)

CISTERNE za kurilno olje,
kovinske (2 x 1500 L) poceni
prodam.  041 429 288.
Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim.  030 996 225

Jože Vizlar številka: 184

DUŠIK
REKA
V
ŠVICI

PRITOK REKE
VISLE

Težje besede: SAANE, BELL, LOTTO, EDOARDO,
CRAIN, ALKIN
Izžrebanci križanke iz meseca FEBRUARJA 2016 prejmejo
BON za veliko pizzo. Bon za pizzo prejmejo v Tiskarni
ACO, CDK 39, Litija.
Nagrade prispeva Gostilna pri mačku

1. Sonja Slabe, Ponoviška 9, Litija
2. Nada Okrogar, Klanec 3, Gabrovka
3. Janez Kralj, Jeze 13, Šmartno pri Litiji

Dolg občine je precejšen, toda objekti stojijo, ti pa so spremenili
podobo samega kraja in lahko rečem, da je denar vložen v nekaj
koristnega, v dobrobit občanov našega mesta, medtem ko na ravni
republike ravnajo z našim davkoplačevalskim denarjem negospodarno, zneski gredo v milijone od katerih pa nimamo ničesar in če
bi le del tega denarja dobila občina, ne bi bilo potrebno nobene
zadolžitve. V ilustracijo bom navedel le del nepotrebnega trošenja
države.
Država mora plačati 8.700.000 Evrov kazni v zvezi s tovarno sladkorja ORMOŽ, ker niso podrli silozov in so zamudili s pritožbo,
10.000.000 evrov zaradi neopravičene dokapitalizacije tovarne
»Elan Begunje«, 52.000.000 Evrov hrvaškemu elektrogospodarstvu
za nedobavljeno elektriko iz NEK Krško /stroški sodišča, zamudne
obresti. odškodnina). Okoli 395.000.000 evrov varčevalcem zagrebške LB, kje so še zahteve varčevalcev drugih nekdanjih republik in končno še stroški izbrisanih, ki so jih naši vrli politiki izbrisali
iz registra stalnih prebivalcev leta 1991 leta.
O tem se moramo zamisliti in te grehe bomo morali plačati vsi davkoplačevalci naše ljube Slovenije, in kdo bo odgovarjal za te nepravilnosti, kot vedno »NIKO«.
Spoštovani občani srečni smo lahko, da dolg, ki je nastal v OBČINI
Litija ni poniknil kot prej opisano pač pa imamo kaj pokazati.
Res pa je tudi, da v bodoče občina ne bo mogla vlagati v razvojne
programe, dokler ne bo dolg poravnan, lahko pa ustvarjamo pogoje
in pripeljemo v Litijo potencialne investitorje, ki bodo pripravljeni
vlagati v razvoj gospodarstva in v odpiranju novih delovnih mest. Trgovin imamo dovolj, potrebujemo proizvodne obrate, potrebujemo
nova delovna mesta. 
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.

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.4.2016 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce.
Nagrajenci bodo prejeli v KAVARNI TISA: 1x tortico in
1x brezalkoholno pijačo.

Zavarujte se pred vlomi in bodite
pozorni na drzne tatvine!
Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš!
Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite
zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih.
Vrednejše predmete shranite na varno mesto. Poprosite znance,
sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše
stanovanje, dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik in podobno. Že
najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte,
saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte
kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za
nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne
sprehajajte po prostoru ...).
Opažamo tudi pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugotovljeno je, da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci
pod pretvezo (odkup odpadnega materiala, zaprošajo za vodo,
čisto »navaden« pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih predmetov ipd), zvabijo iz hiše, tako da oškodovanec nima več nadzora nad objektom in preusmerijo njegovo
pozornost s pogovorom. Medtem drugi storilec ali več, vstopi/jo
v notranjost, od koder v večini primerov odtujijo denar, nakit ali
druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni, pa opazijo šele več
ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo
v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj vzamejo
s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo
pozorni na izgled oseb, znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim
so se pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti policijo na številko 113.
Pojav ponarejenih bankovcev
Opažamo pojav ponarejenih bankovcev za 100 EUR v obtoku. Pri
poslovanju in trgovanju bodite pozorni na posebnosti bankovcev
in v primeru suma poskrbite za ugotavljanje pristnosti bankovca
(naprave, banke). Ob sumu, da je storilec poskušal spraviti v obtok ponarejen bankovec bodite pozorni tudi na osebo in obvestite
policijo.
Danijel Stanojevič,
pomočnik komandirja PP Litija

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 počitni
ške 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.
INFORMACIJE:
040/707-653 (Nevenka)
banovci2015@gmail.com

VABLJENI NA
OTVORITEV NOVE TRGOVINE
KGZ LITIJA z.o.o.
DOM MARKET ŠMARTNO

Staretov trg 12a, 1275 Šmartno pri Litiji

v SOBOTO,

26.3.2016 ob 10.00 uri

OTVORITVENE IN PROMOCIJSKE CENE!
Vsak obiskovalec sodeluje v nagradnem žrebanju.
Izžrebanih bo 20 praktičnih nagrad.

DELOVNI ČAS: PONEDELJEK – PETEK: 7.00 do 19.30
SOBOTA: 7.00 do 17.00.

PONUDBA:
● CVETLIČARNA ● SADIKE, SEMENA ● ZEMLJA, GNOJILA,
CVETLIČNI LONČKI ● VRTNO IN KMETIJSKO ORODJE
● ROČNO ORODJE ● BARVE IN LAKI ● AKUMULATORJI,
MOTORNA OLJA ● GRADBENI MATERIAL

Tel.: 01 89 63 249

