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Spoštovane občanke, dragi občani!
Ob prazniku občine Litija Vam iskreno čestitam in vam želim
prijetno praznovanje. Vabim vas na slavnostno akademijo,
ki bo v četrtek 16.6.2016 ob 20.00 uri v dvorani kulturnega
centra na Stavbah. V kulturnem programu bodo sodelovali
Pevsko društvo Lipa (Ženska in moška vokalna skupina)
ter Dramska skupina P.L.I.N. iz Čateža z recitalom
poezije Toneta Pavčka.

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

iz uredništva

VABILO

na Zbor občanov
MESTNA SKUPNOST
LITIJA
Mestne skupnosti Litija,
OBČINA LITIJA
ki bo v četrtek 26.5.2016 ob 17.00 uri,
v veliki sejni sobi občine Litija.
Predsednik MS Litija
Dušan Hauptman

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

Župan Občine Litija
Franci Rokavec

Po vseh deževnih dnevnih si želimo veliko lepega vremena, da lahko
organizatorji speljejo vse dogodke, ki si eden za drugim sledijo v prihodnjih tednih. Potekali bodo športni dogodki z Litijskim tekom, gasilske
veselice, kulturne prireditve v okviru občinskega praznika ter še mnogo
zaključnih prireditev različnih organizacij, ki si v času poletja nabirajo
novih moči za svoje delovanje. Obiščite čimveč dogodkov, saj je vaša
udeležba potrditev njihovega dobrega dela in doprinos naši civilni družbi.
Prispevke pošljite do 08.06.2016 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.

Vljudno vabljeni tudi na vse ostale prireditve v okviru
devetega občinskega praznika občine Litija!
Župan Franci Rokavec

20. POHOD

OD CERKVICE DO
CERKVICE
NA POLŠNIKU
NEDELJA, 5. JUNIJ 2016
START OB 9.00
(Več na 9. strani)

Vabljeni na ogled preverjanja ekip
prve pomoči, v soboto 4.6.2016
5. TAČKOV FESTIVAL
ČETRTEK, 9. IN
PETEK 10. JUNIJ 2016
(Več na 6. strani)

Vabimo Vas, da si ogledate zanimivo regijsko preverjanje ekip prve pomoči, ki bo potekalo na različnih lokacijah v mestu Litija v
soboto, 4. junija 2016 od 9.30 ure dalje.
Sodeluje 16 ekip prve pomoči iz celotne ljubljanske regije. Podelitev priznanj na ploščadi pred osnovno šolo Litija bo predvidoma
ob 17.00 uri.
Združenje borcev za vrednote NOB
Ljubljana-Moste-Polje,
Združenje borcev za vrednote NOB
Litija-Šmartno in Mestni odbor Ljubljana
Ob 61. obletnici osvoboditve, 74. obletnici boja II. grupe odredov NOV in POS
ter 147. obletnici spopada slovenskih kmetov in nemških turnerjev na Jančah

vas vabimo na proslavo in tradicionalno srečanje,
ki bo v nedeljo 29. maja 2016 ob 11. uri pri Planinskem domu na Jančah.
Slavnostna govornica bo evropska poslanka Tanja Fajon.
Vljudno vabljeni! ZB NOB Litija-Šmartno

KOLEDAR PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE LITIJA
KDAJ ?

DOGODEK

KJE ?

28.5.
18.00
SOBOTA
28.5.
18.00
SOBOTA
PET.-SOB. 27. in 28.5.
10.00
SOBOTA
28.5.
SREDA
1.6.
od 10. ure dalje

POLLANSKI VEČER
Koncert
Razstava »Kako smo živeli in delali«
Pollanski tek
FILATELISTIČNA RAZSTAVA OB 100-LETNICI PRIKAZOVANJA FATIMSKE MARIJE, AVTOR JANKO ŠTAMPFL
SPOMINSKA SLOVESNOST Z RAZSTAVO OB 10-LETNICI SMRTI AKAD. SLIKARJA JOŽETA MEGLIČA,
GLASBENI GOST SLOVENSKI OKTET
GLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO, ZAKLJUČNI KONCERT UČENCEV 1. RAZREDOV
REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI
zaključek s podelitvijo priznanj
ZASAVSKA TENIŠKA EKIPNA REKREATIVNA LIGA
20. POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE (ŽVS IN MVS Lipa Litija, Nejc Grm, Zbor. Sv. Nikolaja Litija,
MoPZ Polšnik, Ljudske pevke in godci s Polšnika…)
OTVORITEV RAZSTAVE: KOŠARKA 1970 – LUNA VAŠA, ZLATA NAŠA
ZAKLJUČNI TURNIR TENIŠKIH ŠOL TK AS LITIJA
GLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO, ZAKLJUČNI NASTOP PLESNEGA ODDELKA
5. TAČKOV FESTIVAL: lutkovna predstava in srečanje s kužki
Srečanje z Ivanko Mežan
5. TAČKOV FESTIVAL: lutkovna predstava in srečanje s kužki
zaključna prireditev
GABROVKA TU SEM DOMA, Festival potic in Antonov pohod
Zaključek s kulturnim programom
LITIJSKI TEK
DAN GEOSS-PETROV DAN
PRIŠLI SMO V LITIJO - Ulična razstava MALA LILA, CICI LILA
PRAZNIKU V POZDRAV - likovna foto razstava nastala na Ex temporu Litija 2016; Slikarkine poti
OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU
(ŽENSKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA, »TAKE DEŽELE NI« - RECITAL POEZIJE T. PAVČKA)
F52 – FESTIVAL LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – MGD LITIJA
FESTIVAL SKUPNOSTI S PREDSTAVITVIJO KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNE SKUPNOSTI LITIJA
TER SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI
F52 – FESTIVAL LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – MGD LITIJA
POLETNA MUZEJSKA NOČ
18.00 - ARHEOLOŠKA DELAVNICA »STOJI, STOJI EN BELI GRAD«, V SODELOVANJU S SKUPINO STIK;
19.00 - VODSTVO PO MUZEJSKIH ZBIRKAH
20.00 - ŽIVA VODA – OD BIODIVERZITETE DO PIPE, V SODELOVANJU Z LUTRA, INŠTITUTOM ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE;
21.00 - ZGODBA O PONOVIŠKI GROFICI, PREDAVANJE
22.00 - »MED ISKRENIMI LJUDMI«, SPOMINSKI KONCERT DUŠANU VELKAVRHU. PIANIST JANI SLIMŠEK S PRIJATELJI
POLETNA MUZEJSKA NOČ NA BREGU PRI LITIJI, DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ
KONCERT V SPOMIN DIRIGENTA CARLOSA KLEIBERJA

KRESNIŠKE POLJANE
Cerkev v Kr. Polj.
Kres. Poljane 83
Lokal Barbar
KNJIŽNICA LITIJA

OBČINA LITIJA

ČETRTEK

2.6.

19.00

ČETRTEK

2.6.

SOBOTA

4.6.

17.00 in 18.30
od 8.00 ure dalje
17.00

NEDELJA

5.6.

START OB 9.00

TOREK

7.6.

19.00

SREDA

8.6.

ČETRTEK

9.6.

PETEK

10.6.

SOBOTA

11.6.

18.30
dopoldan
19.00
dopoldan
16.00–19.00
9.00
14.00
9.00–13.00
16.00
13.00–18.00
18.00

NEDELJA

12.6.

PONED.

13.6.

ČETRTEK

16.6.

20.00

PETEK

17.6.

19.00
od 9.00 ure
dalje
19.00

SOBOTA

18.6.

NEDELJA

3.7.

18.00–24.00
18.00–24.00
18.00

GRAD BOGENŠPERK
DVORANA GŠ
RAZLIČNE TOČKE V MESTU LITIJA
PRED OŠ LITIJA
TENIS PARK AS LITIJA
POLŠNIK
MESTNI MUZEJ LITIJA
TENIS PARK AS LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
PARK NA STAVBAH, KULTURNI CENTER
KNJIŽNICA LITIJA
PARK NA STAVBAH
KULTURNI CENTER
PRED GASILSKIM DOMOM
GABROVKA
VALVAZORJEV TRG
SP. SLIVNA-GEOSS
PLOŠČAD LUKE SVETCA
AVLA OBČINE LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
DVOREC PONOVIČE
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
DVORANO V LITIJI
DVOREC PONOVIČE
MESTNI MUZEJ LITIJA
GASILSKI DOM BREG PRI LITIJI
KONJŠICA
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VABILO NA JAVNO TRIBUNO
1.6.2016 OB 19.URI V VELIKI DVORANI
OBČINE LITIJA.

Obisk državne sekretarke
mag. Tanje Strniša

na temo zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda
ter gradnja individualnih malih čistilnih naprav
(zakaj, kje, kako, za koliko, do kdaj, …)
Vljudno vabljeni.
Pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih vod nastajajo tudi
odpadki: odpadki, ki nastanejo pri čiščenju usedlin iz kanalizacije,
odpadki z grabelj/rešetk, ki odstranijo mehanske delce (ostanke
hrane, ostanke plastičnih izdelkov.....) pred začetkom biološkega
čiščenja na čistilni napravi, predvsem pa blato, ki je stranski produkt biološkega čiščenja. Vsi našteti odpadki vsebujejo toliko organskih snovi, da jih ni možno odlagati na odlagališčih nenevarnih
odpadkov. Zakonodaja daje veliko poudarka ravnanju z odpadki,
njihovi obdelavi/predelavi in končnemu odstranjevanju.
Uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijo, je potrebno posebej opozoriti, na to, česa se ne sme odmetavati ali zlivati v kanalizacijo, npr.: ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo
hrane, gradbeni odpadki, različni trdni odpadki (nogavice, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža), odpadna olja,
naftni derivati, barve, topila, dezinfekcijska sredstva, zdravila....To
so snovi in odpadki, ki ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne
vode po kanalizaciji, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali
napravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo
sestavo
odpadne
vode do take mere,
da se upočasni ali
povsem zavre biološka stopnja čiščenja
na čistilni napravi.
Vsaka čistilna naprava z zmogljivostjo nad 10.000 PE
mora biti opremljena za sprejem vsebin obstoječih pretočnih greznic in blata iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo pod
50 PE. Izkušnje pri obratovanju čistilnih naprav zmogljivosti 10.000
PE do 20.000 PE kažejo, da je pri sprejemu vsebin pretočnih in nepretočnih greznic, blato iz zalogovnikov individualnih malih čistilnih
naprav, potrebno le-te dovažati plansko. Ne sme se pripeljati večjih
količin naenkrat, saj sicer anaerobna vsebina greznic z veliko vsebnostjo amonijaka povzroči motnje pri delovanju ČN.
Zakonodaja zahteva, da izvajalec GJS vsako obstoječo pretočno
prazni vsaj enkrat na tri leta. Pri izvajanju praznjenja obstoječih
greznic je zato primerno vsako leto oskrbeti 1/3 vseh obstoječih
pretočnih greznic, tako so v treh letih oskrbljene vse greznice na
področju lokalne skupnosti (občine).
Izvajalec GJS je dolžan sprejemati na večjo čistilno napravo tudi
blato iz individualnih malih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo
od 50 PE. Najprimerneje ga je obdelati skupaj z blatom velike čistilne naprave.
Zakonodaja posebej obravnava kmetijska gospodarstva, ki imajo
odpadne vode iz naslova kmetijske dejavnosti (gnojevko). Ta se sme
uporabiti kot gnojilo na kmetijskih zemljiščih pod posebnimi pogoji.
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
sicer dopušča, da v primeru pravilne obdelave gnojevke (le-to zbira
v nepropustnem zalogovniku in skladišči najmanj pol leta) lahko
kmetijsko gospodarstvo meša z gnojevko tudi vsebino obstoječe
pretočne greznice ali blato iz lastne male komunalne čistilne naprave. Če upoštevamo dejstvo, da tudi kmetijska gospodarstva
v veliki meri uporabljajo pralna sredstva, čistila, dezinfekcijska
sredstva, ...uporaba takšne vsebine za gnojenje kmetijskih površin
ni primerna, saj vsa ta škodljiva sredstva pridejo preko živalske
krme v prehranjevalno verigo, do človeka. Zato je tudi pri kmetijskih gospodarstvih najprimerneje komunalno
odpadno vodo odvajati
v javno kanalizacijo. Če
kanalizacija ni predvidena, pa je komunalno odpadno vodo treba prečistiti na lastni MKČN.
Za onesnaževalce, ki ne
bodo priključeni na javno kanalizacijo, zakonodaja predvideva možnost vgradnje male čistilne naprave (MKČN)
oz. predelava obstoječe greznice v MKČN.
Predlagam da se pod strokovnim vodenjem JP KSP Litija predvidi
vgradnja enega tipa MKČN za vse onesnaževalce, ki ne bodo priključeni na javno kanalizacijo. Tako bo nadzor nad delovanjem in
servisiranje MKČN enostavno in z najnižjimi možnimi stroški, kar je
za investitorja bistvenega pomena.

ZAKLJUČEK
V preteklih letih je občina Litija v skladu z zavezami države Slovenije in možnostmi, ki jih nudijo kohezijski skladi, pristopila k izvedbi infrastrukturnih projektov na področju odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda. V skladu z internimi standardi in pravili
ministrstva za okolje-MOP (danes ministrstvo za kmetijstvo in okolje-MKO) uspešno zaključila gradnjo ČN Litija (11.000 PE) in del
kanalizacijskega sistema.
Za vas, spoštovane občanke in občani bom s pomočjo strokovnjakov s tega področja poskrbel, da boste vsi o vsem kar morate vedeti natančno obveščeni in da boste lahko z najboljšimi
možnimi rešitvami ter najnižjimi stroški uredili vse potrebno v
zvezi s čiščenjem odpadnih voda.
ZATO ŠE ENKRAT VLJUDNO VABLJENI 1. JUNIJA NA OBČINO.
Izkoristite priložnost v vaše dobro.
Boris Doblekar
podžupan občine Litija

V okviru vladnega obiska v Osrednjeslovenski statistični regiji je
župana občine Litija Francija Rokavca obiskala državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.
Tanja Strniša, ki je nadomeščala ministra Židana. Razgovor je
potekal o možnostih pridobivanja sredstev iz Programa razvoja
podeželja in še posebej o možnostih pridobivanja EU sredstev v
okviru Lokalnih akcijskih skupin (LAS).

NOVE CENE STORITVE POMOČI
NA DOMU ZA UPORABNIKE
Na območju Občine Litija javno službo pomoč družini na
domu izvaja javni socialno varstveni zavod Dom Tisje, Črni
Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
Ekonomska cena storitve pomoči na domu v letu 2016 ostaja enaka kot v letu 2015. Cena storitve za uporabnika pa se
v letu 2016 glede na leto 2015 zvišuje in velja od 1.5.2016
dalje. Do povišanja cen za uporabnika je prišlo zaradi znižanja občinske subvencije iz prejšnjih 75% na zdajšnjih 60%
subvencije Občine Litija v letu 2016, kar je sprejel Občinski
svet Občine Litija je na svoji 10. redni seji z dne 20.4.2016.
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu znaša:
- 17,11 EUR/h na delovni dan,
- 23,01 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
-	24,49 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
Cena za uporabnika storitve pomoč družini na domu upoštevajoč 60% subvencijo znaša:
- 5,91 EUR/h na delovni dan,
- 8,27 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
- 8,86 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

SUBVENCIJA OBČINE K CENI
STORITVE

Skupaj sta obiskala kmetijo mlade prevzemnice Andreje Lokar
iz Podšentjurja, ki je družinska kmetija kjer v sinergiji živita in
delata dve generaciji. Na kmetiji se ukvarjajo s prirejo mleka in
pitanjem govedi. Uspešen prenos kmetije pomeni tudi uspešno
medgeneracijsko usklajevanje in premagovanje ovir, kar je za
obstoj kmetije ključnega pomena.

Nova vršilka dolžnosti direktorja
občinske uprave ga. Meta Ponebšek
V začetku meseca aprila je Občina Litija na mestu direktorja
občinske uprave zaposlila vršilko dolžnosti go. Meto Ponebšek. Razlog za to je dejstvo, da natečajni postopek za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »Direktor
občinske uprave« še
ni zaključen, dozdajšnjega vršilca dolžnosti direktorja občinske
uprave, kot zaposlenega v občinski upravi, ki
ima že brez zasedanja
položaja direktorja občinske uprave zelo zahtevne naloge in zadolžitve, pa je bilo potrebno
razbremeniti. Ga. Ponebšek je bila na položaj vršilke dolžnosti direktorja občinske
uprave imenovana za dobo 6 mesecev.

POREVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA
SODIŠČA JE BILO ZADOVOLJIVO
Računsko sodišče RS je 20.4.2016 izdalo porevizijsko poročilo
o izkazanih popravljalnih ukrepih občine Litija in jih ocenilo za
zadovoljive. Občina Litija je namreč na podlagi prejetega revizijskega poročila o opravljeni reviziji z dne, 21.12.2015 izdelala
načrt potrebnih ukrepov, ki vsebuje načrt poplačila obveznosti
proračuna občine Litija in družbe SVC d. o. o. Sprejeli smo načrt prevzemanja novih obveznosti občine Litija in družbe SVC d.
o. o in izdelali primerjalno analizo prednosti in slabosti ukinitve
družbe SVC d. o. o oz. možnosti njenega statusnega preoblikovanja. Sprejeti ukrepi so sestavni del letošnjega proračuna
občine Litija in Načrta razvojnih programov. Glede možnosti
ukinitve družbe SVC d. o. o pa so naše odločitve odvisne od
Ministrstva za finance, ki mora podati soglasje k predlagani rešitvi.
Vsekakor pa že letos podpisani Reprogram, ki ga je dosegla
družba SVC d. o. o z obema bankama upnicama, postavlja družbo v realen okvir, da bo z zbranimi prihodki od najemnin lahko
brez novih dokapitalizacij pokrivala svoje obveznosti do bank.
Na koncu želim poudariti, da so se zelo pomembne in potrebne velike investicije v mestu Litija v celoti realizirale in kar je
najbolj pomembno, postavile v funkcijo delovanja ter vsekakor
služijo v dobro mestu Litija pa tudi občankam in občanom občine Litija ter tudi širše. Še zlasti pa so prispevale k temu, da je
mesto Litija lepše in bolj urejeno in prispevajo k prijaznejšemu
življenju vseh prebivalcev. Zahvala velja predvsem našim občankam in občanom iz podeželja, ki so bili za ustvarjanje skupnega dobra, prikrajšani za nujne investicije v zadnjih treh letih,
katere bo nujno potrebno pričeti urejati v prihodnjih letih!
Vaš župan Franci Rokavec

V skladu s predpisi in metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev daje svoje soglasje k višini cene
na efektivno uro pomoči Občinski svet, ki ima v skladu z
zakonom obvezo, da le-to subvencionira najmanj v višini
50% cene, lahko pa tudi več. Do povišanja cen za uporabnika je prišlo zaradi znižanja občinske subvencije iz prejšnjih
75% na zdajšnjih 60% subvencije Občine Litija. Povišanje
cene za uporabnika je posledica znižanja povprečnine in
vse večjih stroškov na drugih področjih sociale.
Subvencija občine ni predmet vračila po 128. členu Zakona
o dedovanju, zato uporabnike seznanjamo, da jo izkoristijo.
V kolikor pa uporabniki, ki sami nimajo dovolj sredstev ali
pa zavezancev za plačilo svojega dela polne cene, pa o tem
z izdajo odločbe o oprostitvi plačila odloča pristojni Center
za socialno delo. V tem primeru pa je ta del, ki je predmet
odločbe o oprostitvi plačila, vračljiv po 128. členu Zakona
o dedovanju.

Stara sprehajalno-rekreacijska
pot Zavrbje se bo po dolgih letih
zaraščanja spet uredila,
nova šola v Hotiču pa se bo začela
graditi v prihodnjem letu.
Na mojo pobudo smo se dne 12.5.2016 odpravili na ogled stare
sprehajalno-rekreacijske poti imenovana Zavrbje. Starejši občani imate na to pot verjetno lepe spomine. Spomine kako ste
se sprehajali, kje ste prvič videli svojo prvo simpatijo…Mlajši pa
tega ne vemo.
Ogleda smo se udeležili: župan Franci Rokavec, podžupanja
Lijana Lovše, podžupan Boris Doblekar, občinski svetnik Primož Kokovica, podpredsednik Mestne skupnosti Litija Klemen
Grošelj, direktor KSP Litija d.o.o. Roman Ciglar in Boštjan Sukič. Zelo vesel sem bil takojšne pripravljenosti pomoči mestne
skupnosti.
Na ogledu smo se dogovorili, da se prvo uredi začetni del poti,
ki poteka od Tenis parka As pa do tako imenovanega Zavrbja,
zato bo občinska uprava preverila lastništvo in pridobila soglasja za ureditev poti. Pot je precej zaraščena, veliko je podrtega
vejevja, ki leži vsepovsod.

Na ogledu poti v Zavrbje
Prav tako na mojo pobudo smo se dne 9.5.2016 sestali z Civilno iniciativo Nova šola v Hotiču. Sestanka smo se udeležili: župan Franci Rokavec, podžupanja Lijana Lovše, podžupan Boris
Doblekar, predstavnik Civilne iniciative Janez Žgajnar, vodja OŠ
Hotič Beti Bučar ter Boštjan Sukič. Na sestanku smo sprejeli pomembne odločitve, ki bodo osnova za nadalnje postopke.
Optimalna umestitev je prav gotovo na stari lokaciji, kjer stoji zdajšnja šola, ki bo predstavljena tudi na zboru krajanov KS
Hotič, v začetku meseca junija. Občinska uprava bo pripravila
potrebno dokumentacijo, da se takoj v začetku leta 2017 prične
z odkupom zemljišč in, da potem zabrnijo gradbeni stroji.
Boštjan Sukič

AK TUA L N O / DRU Š T VA
OBČINI OSTAJA DENAR
Zaključni račun občine za leto 2015 po finančnem toku:
PRIHODKI. 15.933.901 EUR
ODHODKI 12.345.635 EUR
OSTANEK 3.588.265 EUR !!! KJE JE PRISTAL TA DENAR?
Ob tem je bilo občinskih neporavnanih obveznosti na zadnji dan preteklega leta 6.922.089 EUR (razumi kdor more) in 17.074.669 EUR dolgoročnih zadolžitev (občina 7.380.418 EUR, KSP 49.339 EUR, Center
za razvoj 374.676 EUR in SVC 9.270.035 EUR). Pri podrobnem pregledu zaključnega računa bo župan težko zanikal, da ni uporabljeno
kreativno računovodstvo, ki se je v naši občini preveč razpaslo.
Takšen način gospodarjenja občinskih politikov z javnim denarjem postavlja vrsto pomislekov in vprašanj. Najprej, zakaj takšen ostanek ni
predviden za znižanje občinskih obveznosti? Vrsta upravičenih uporabnikov proračunskih sredstev denarja niti ni dobila ali pa samo delno od
predvidenih obveznosti občine. Zakaj manjši in veliki upniki (več milijonski) ne vlagajo izvršb občini? Občanom, ki dolgujejo drobiž, pa se
zaračunavajo kazenske zamudne obresti in se jim takoj zaseže dolg,
tudi na zelo krut način. Da se tega ne poslužujejo veliki upniki občine,
je lahko vzrok, da so si že v izdanih računih zagotovili tolikšen znesek,
da na plačilo lahko čakajo več let. Lahko pa so še drugi, bolj vprašljivi
vzroki?! Takšna ravnanja so verjetno povzročila veliko precenjenost investicij, kar je tudi mnenje bivšega podžupana na novinarsko vprašanje.
Že vso pomlad večini občanov dvigujejo pritisk položnice KSP. Podjetje
posluje zelo dobro, skoraj preveč: 31.12.2014 mu je občina dolgovala
530.729 EUR, pa je kljub temu izpeljalo nakup objekta v Šmartnem za
skoraj pol milijonski znesek in še amortizacijo osnovnih sredstev porabljajo racionalno. V zaključnem računu za 2015 pa župan zopet navaja
dolg do KSP v višini 318.654 EUR. Kljub temu je KSP prikazala lani dobiček v višini 93.000 EUR. Očitno so dobremu poslovanju naklonjene
previsoke cene položnic za občane. Primerjave cen, ki jih je v prejšnji
številki Občana prikazal mag. Praprotnik, kar naenkrat nekaterim niso
všeč, čeprav so se nanje naslanjali vrsto leto, ko so poviševali cene
komunalnih storitev. Tudi razglabljanja podžupana g. Doblekarja so
matematično »privlečena« za lase. Če v predpisano formulo postaviš
same ničle, je rezultat nič. Če pa postaviš »ocenjene« vrednosti, kot je
navajal, pa je rezultat takšen, kot želiš. To učijo korak čez cesto!
Ko občina izvaja investicije, se mora zavedati, da je denar iz EU in države vračanje naših plačanih davkov, kar pa je sofinanciranje iz občinskega proračuna, pa so tudi zbrana davčna sredstva državljanov. Glede na
to morajo biti investicije izvedene tako, da so inovativne, energetsko
nevtralne, smiselno prostorsko locirane, funkcionalne, arhitekturno vizionarsko oblikovane, usmerjene v prihodnost, da se v največji meri
pokrivajo z izboljšavami in pocenijo ter izboljšajo kvaliteto življenja. Pri
nas je v resnici ravno obratno.
Vse rešitve so bile in so še v rokah vodeče politike. Kakšen je prispevek
posameznega člana občinskega sveta, si lahko pogledate na posnetkih
sej. Tam sedi večina zdolgočasenih izvoljencev, ki samo čakajo, da na
županov poziv k glasovanju dvignejo roke, in gredo utrujeni domov. Sicer pa se temu ni čuditi. Ko je na izredni seji župan pojasnjeval rešitev
finančnega stanja občine do leta 2036, bi bilo čisto vseeno, če bi to
počela kakšna vedeževalka s kristalno kroglo ali kavno usedlino.
IGRATI SE S POKROVKO NA LONCU NA PRITISK, JE NEVARNO!
Nace Šteferl

Srce Slovenije obiskala ministrica
Alenka Smerkolj
V okviru vladnega obiska v Osrednjeslovenski statistični
regiji je v sredo, 11. maja 2016, Srce Slovenije obiskala
ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka
Smerkolj z delegacijo. Sprejeli so jo direktorica Razvojnega
centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek, župan občine
Šmartno pri Litiji Rajko Meserko in župan Občine Litija
Franci Rokavec.
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DIPLOMIRAL SEM!
S KUŽKOM V PASJO ŠOLO
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PRIDOBITEV STATUSA IN PRAVIC
VOJNEGA VETERANA

Odločili ste se, da boste imeli psa. Kaj sedaj? Na začetku je potrebno pošteno premisliti, kaj psu lahko nudite. Imate dovolj veliko stanovanje ali hišo z vrtom?
Večji ko je pes, več prostora potrebuje. Imate vsak
dan dovolj časa za njegove sprehode? Pes potrebuje gibanje, sprehod
najmanj dvakrat na dan, bolje večkrat. Finančno je potrebno razmisliti
o cepljenjih, o morebitnih obiskih pri veterinarju, o kvalitetni prehrani in
predvsem o kvalitetnem šolanju.
Ko se po vsem tem odločite za določeno pasmo
psa in najdete dobrega vzreditelja, ali pa psa
posvojite v zavetišču, se delo s psom in šolanje
začne tisti trenutek, ko pes prestopi prag vašega
doma. Doma boste psa naučili kaj sme in ne sme,
kje je njegovo mesto v hiši, kako se mora obnašati, kje se opravi potrebo in podobne stvari.
Kaj pa poslušnost in socializacija? Psa je potrebno
dobro socializirati in ga navaditi vsaj na osnovno
poslušnost! Tukaj pa pride na vrsto kvalitetna šola za pse, kjer vas bodo
naučili vse potrebno. Tečaji šolanja psov po navadi potekajo spomladi in
jeseni. Če ste mladička kupili poleti, pa bi radi takoj začeli s socializacijo,
so vam na voljo razne igralne urice, kjer se kužki med seboj spoznavajo
in učijo pravilne pasje igre ter obnašanja do sovrstnikov, ko pa se prične
šola, boste mladička najprej pripeljali v malo šolo.
V mali šoli se boste vi in vaš pes naučili poslušnosti, osnovnih vaj, kot
so sedi, prostor in čakaj, hoje na popuščeni vrvici, predvsem pa kako se
vesti do drugih psov in njihovih vodnikov. Nekakšen pasji bonton bi lahko
rekli. Če boste po inštruktorjevih napotkih doma pridno vadili in delali s
psom tudi po končanem tečaju, boste imeli ob sebi prijetnega in lepo
vzgojenega štirinožnega spremljevalca.
Imate psa in se kot odgovoren lastnik zavedate, da je psa potrebno
šolati, zato smo se Društvo Tačke in Repki, Mestna skupnost Litija
in Civilna iniciativa Litija dogovorili, da v Litiji omogočimo šolanje
psov in izobraževanje njihovih lastnikov o odgovornem lastništvu
psa. Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se 25. maja. 2016, ob
19. uri oglasite na Tačkovem pasjem igrišču v Litiji (pri Tenis parku
AS) na informativnem dnevu, kjer boste izvedeli vse potrebne informacije. Se vidimo!
Društvo Tačke in Repki
Sabina Palka

Spoštovane občanke, občani, članice in člani
Območnega združenja VSO Litija, Šmartno pri
Litiji. Še je čas, da si uredite si status vojnega veterana osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Vse najdete na spletni strani
Združenja VSO - www.VSO.SI.
„Vojni veteran oziroma vojna veteranka (v nadaljnjem besedilu: vojni
veteran) je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo opravljala za obrambo Republike Slovenije vojaško dolžnost
ali katero od drugih dolžnosti na področju obrambe in zaščite, oseba, ki je poklicno opravljala določene naloge s področja obrambe
in zaščite oziroma s področja upravnih notranjih zadev, oseba, ki je
v policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike
Slovenije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu: JLA), oseba, ki je v zbirnem centru za vojne ujetnike (v nadaljnjem besedilu:
zbirni center) opravljala naloge, povezane z vojnimi ujetniki, oseba,
ki je kot vodstveni delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec) carinske službe izvajala naloge po navodilih republiške koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila na podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu s predpisi neposredno vključena
v oborožen odpor.“ – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vojnih veteranih – ZVV-C (Uradni list RS, št. 38/06 z dne 11. 4.
2006), Št. 545-01/93-1/32 (dostopno: https://www.uradni-list.
si/1/content?id=73723)
Oseba, ki ji je podeljen status in pravice vojnega veterana je upravičena do veteranskega dodatka, dodatka za pomoč in postrežbo, letnega
prejemka, zdravstvenega varstva, zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, brezplačne vožnje, pogrebnina in priznanja pokojninske dobe.
Pravico do varstva ima vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je
pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti. Vloga za
pridobitev statusa in pravic se vloži pri upravni enoti.
Za dodatne informacije in pomoč pri urejanju statusa smo vam
na voljo na telefonski številki 08 382 35 30 in elektronski pošti
tajnistvo@vso.si.
Spoštovane občanke in občani, ob tem še prijazno povabilo k včlanitvi v Združenje VSO. Pristopna izjava je dostopna na spletni strani
VSO - www.VSO.SI.
S spoštovanjem,
Predsedstvo območnega združenja VSO Litija, Šmartno pri Litiji

Pol leta v Litiji

več, ker je bolezen preveč napredovala. Nekateri pa preprosto še niso
dovolj popili oz. prišli do dna, da bi resno želeli pomoč.
Veseli smo vsakega, ki pride. Pomeni, da pozna naslov, kjer lahko poišče
pomoč. Sliši lahko življenjske zgodbe alkoholikov in iz njih potegne kakšen
nasvet. Od posameznika pa je odvisno, če se bo odločil in vztrajal. Prenehanje s pitjem ni pogoj za članstvo v skupini. Edini pogoj je želja, da bi
prenehal piti. 
Srečko, alkoholik

Skupina anonimnih alkoholikov se v litijskem Zdravstvenem domu zbiramo
vsak torek ob 18.30. Zbiramo se že dobrih šest mesecev.
Če pogledamo teh šest mesecev nazaj, velja za to skupino tisto staro
pravilo, ki pravi, da je vsak začetek težak. Veliko domačinov, ki potrebujejo
pomoč zaradi zasvojenost z alkoholom, je prišlo »pogledat«. Zelo težko
pa kdo ostane. Večinoma se bojijo, da ne bi srečali kakšnega znanca.
Nerodno jim je. To je pravi fenomen, s katerim se srečujemo. Alkoholiku ni
nerodno, ko pijan vijuga po ulicah, vsem na očeh in greni življenje svojim
domačim. Nerodno mu pa postane, ko bi moral prestopiti prag in se
pridružiti skupini, ki bi mu pomagala. V resnici bi moral biti ponosen nase!
Mnogi pridejo enkrat ali dvakrat, da zadovoljijo zahtevam družinskih članov. Zopet drugi iščejo le nekakšen recept, da bi lahko zopet normalno
pili. To je pri alkoholiku, ki je bolnik, nemogoče. Obstajata samo dve mož
nosti: ali popolna abstinenca, ali pa pitje do konca. Vmesne možnosti ni

ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE
Imate težave z alkoholom?
Morda je AA rešitev!
Kontaktni osebi: Srečko 041 717 447 in Aco 040 616 795
Kje smo: Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, pritličje soba 101
Srečanja so: vsak torek od 18.30 do 20.00

sodeloval že pri 26 mednarodnih projektih na 14 evropskih
programih in je vpet v mednarodno partnersko mrežo s
skoraj 200 organizacijami iz 33 držav.
Poleg že omenjenih so bili na delovnem srečanju prisotni
še Meta Ponebšek iz Občine Litija predstavnika, Karmen
Sadar iz Občine Šmartno pri Litiji, predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič, litijski podjetnik Jože Kos in poslanec
Marjan Dolinšek.

Predavanje o toplotni izolaciji fasade
eno in večstanovanjskih objektov
V sredo, 25. maja, ob 16.00 bo v Energetski pisarno JUB-a in Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani (JUB Design Studio)
brezplačno predavanje o toplotni izolaciji fasade eno in
večstanovanjskih objektov.
Po predavanju bodo vse do 19. ure možna brezplačna individualna svetovanja!

1.380,00 EUR

1.880,00 EUR

Citroen Xsara 1.4i SX Letnik: 2002, Daewoo Kalos Letnik: 2005, teh.

teh. pregled: 06/2016, prev. 114476 km, sre pregled: 11/2005, prev. 88541 km, srebrna
brna kovinska barva, bencinski motor, 1360 kovinska barva, bencinski motor, 1150 ccm,
ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
53 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

Udeleženci navdušeni nad
kaligrafskIm tečajem

Ministrica je na povabilo Razvojnega centra Srca Slovenije
obiskala grad Bogenšperk. Direktorica Javnega zavoda
Bogenšperk Joži Vovk jo je vodila po gradu in seznanila s
projekti, ki jih na gradu načrtujejo za njegov nadaljnji razvoj. Sledilo je delovno srečanje, na katerem je Aleksandra
Gradišek ministrici predstavila Razvojni center Srca Slovenije in rezultate 15-letnega delovanja. Ministrica je poudarila,
da se področja delovanja Srca Slovenije odlično skladajo
z usmeritvami novega strateškega okvira razvoja Slovenije
do 2050, v katerem je izpostavljena pomembnost narave,
samooskrbe, inovativnosti, varnosti, kakovostnega življenja
in blaginje. Izpostavljeno je bilo, da zaposleni in partnerji
Razvojnega centra Srca Slovenije znajo, hočejo in zmorejo
biti eksperiment na področju horizontalnega razvoja in razvojni partner Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezij
sko politiko.
Direktor urada za kohezijsko politiko Bojan Suvorov je
poudaril, da Razvojni center Srca Slovenije že sedaj izvrstno
pripravlja projekte za evropske programe transnacionalnega
programa. Razvojni center Srca Slovenije je namreč doslej

Na Turistični točki Srca Slovenije v starem mestnem jedru Litije je v soboto, 16. aprila 2016, potekal kaligrafski tečaj s Katarino Rojc. Udeleženke so se spoznale z
osnovami kaligrafskega pisanja, spoznavale so enostavno gotico in kaligrafske pojme, ki so osnova za nadaljnje
delo. Tečajnice so se zelo navdušile nad kaligrafijo, zato
bo predvidoma v jesenskem času organiziran nadaljevalni
tečaj.

3.770,00 EUR

8.990,00 EUR

Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik: Opel Meriva 1.7 CDTI Enjoy Letnik:

2005, teh. pregled: 09/2016, prev. 191664 2011, tehnični pregled: 12/2017, prev. 138617
km, srebrna kovinska barva, diesel motor, 1686 km, bela barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW,
ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
ccm , 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

1.480,00 EUR
17.550,00 EUR
Opel Astra 1.4 Turbo Innovation Letnik: Renault Laguna Expression 1.9 dCi

2015, (testno) teh. pregled: 11/2019, prev. 6000 km, Letnik: 2002, teh. pregled: 04/2017, prev. 235423
temno siva kovinska barva, bencinski motor, 1399 km, srebrna kovinska barva, diesel motor, 1870
ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 110 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2004, prodaja po delih, brez motorja,

pokličite za ceno; Opel Mokka 4x4 1.7 CDTi Cosmo Start Stop, novo vozilo, 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 Mokka 4x4 1.7 CDTi Enjoy Start Stop, novo vozilo, pokličite za
ceno; Opel Meriva 1.4 Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Kaligrafskega tečaja v Litiji se je udeležilo 11 udeleženk.
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ŠOLST VO inRUBRIKA
V ZGOJA
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REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV
V DOMŽALAH

MEDDRŽAVNO TEKMOVANJE V HITREM
IN ZANESLJIVEM RAČUNANJU

Dne, 7. maja 2016, je v Murski Soboti potekalo meddržavno tekmovanje iz hitrega in zanesljivega računanja. Tekmovalci iz Estonije, Latvije, Litve, Slovenije
in Ukrajine so se pomerili v računskem peteroboju.
Osnovno šolo Litija so zastopali: devetošolec Urh Krafogel ter v
skupini odrasli Marija Bjelčević in Rok Markelc. V hudi konkurenci
je Urh Krafogel zasedel 14. mesto, Marija Bjelčević 13.mesto in
Rok Markelc 9. mesto.

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA ZLATA IN SREBRNA
VEGOVA PRIZNANJA

Dne, 16. aprila 2016, je na Osnovni šoli Toneta Okrogarja v Zagorju
ob Savi potekalo državno tekmovanje iz matematike. Osnovno šolo
Litija so zastopali: petošolca Adnan Oshish in Ema Železnik, sedmošolka Maša Cvetežar, osmošolec Ažbe Železnik in devetošolka
Sara Lavrenčič. Srebrno Vegovo priznanje so prejeli Adnan Oshish,
Ema Železnik in Ažbe Železnik. Zlato Vegovo priznanje sta prejeli
Maša Cvetežar in Sara Lavrenčič.

EKOLOŠKI PROJEKTNI TEDEN V LAS PALMASU

Zakaj je bilo treba v nedeljo, 10. aprila, vstati tako zelo zgodaj zjutraj, še skoraj sredi noči pravzaprav? Ker smo ravnatelj OŠ Litija
Peter Strle, knjižničarka Nevenka Mandelj in učenke Anica Vidergar Savšek, Ela Murko in Mila Štimec odpotovali na drugo srečanje
mednarodnega projekta Help the Earth: reduce, reuse, recycle v
mesto Las Palmas na španskem otoku Gran Canaria. Ljubljana, Benetke, Barcelona in končno Las Palmas, kjer so nas na letališču s
plakati dobrodošlice, širokimi nasmehi in prijaznimi objemi pričakale družine gostiteljice in učitelji partnerske šole. Kot je v Juriju
Muriju zapisal Pavček, šlo je ko po loju. Od ponedeljka do petka
so se dogodki vrstili s tako naglico, da smo komaj uspeli pošteno
zajeti sapo. Pozdravna slovesnost na šoli, ogled vetrnih elektrarn,
deskanje na valovih, obisk starega mestnega jedra, prisostvovanje
pri pouku, čistilna akcija na obali, obisk naravnega rezervata, različne delavnice in še in še. Sklepali smo nova prijateljstva, kot za
šalo premagovali jezikovne ovire, bogatili drug drugega z vedenji o
posameznih šolskih sistemih, kulturah, ekoloških izzivih, sprejemali
različnosti in iskali skupne točke. Zagotovo je slišati klišejsko, vendar drži kot pribito: bili smo ena velika družina. Čisto, čisto prehitro
je na vrata potrkala sobota – dan za slovo. In spet, kot je Pavček
rekel v Juriju Muriju: To bilo vam je slovo! Objemi, solze, obljube, da
bomo ostali v stikih. Iz Las Palmasa, Madrida, Benetk, do Ljubljane
in domov, kjer smo in še bomo brez konca in kraja pripovedovali
o vsem, kar smo doživeli. Še zlasti o tem, kako srčni in prijazni in
odprti so bili vsi, ki so nas v tem tednu vzeli za svoje: tako starši kot
učitelji. Dvoje srečanj v tem projektu je za nami, mi pa se že intenzivno pripravljamo na jesensko pot v Torun na Poljskem.
Koordinatorka projekta Nevenka Mandelj

EKSKURZIJA V SLOVENSKE GORICE IN PREKMURJE

Učenci 9. razreda so bili 14. aprila 2016 na celodnevna ekskurziji v Slovenskih goricah in Prekmurju. Tako so imeli priložnost
raziskovati v pokrajini, kjer so bili nekateri prvič. Na ekskurziji so
uporabljali, nadgrajevali in povezovali znanja različnih predmetnih
področij, predvsem pa so na neznanem terenu preverili metode geografskega raziskovanja, ki so se jih naučili v vseh letih osnovne
šole. Tako so ta dan risali karto rabe zemljišč v Slovenskih goricah,
se preizkusili v orientaciji na Kapelskem vrhu, s pomočjo anket raziskovali turizem v Radencih. Ekskurzijo so po navodilih učiteljice
geografije pripravili in vodili učenci sami, tako da so bili nekateri
tudi turistični vodiči in so svojim sošolcem predstavili pokrajino in
naselja ob poti, prekmursko kulinariko, narečje ter lastne izsledke
do katerih so prišli tega dne. Vsakič, ko gremo na ekskurzijo smo
pozorni tudi na ljudi h katerim prihajamo. Tudi tokrat smo srečali
zanimive ljudi in se od njih marsikaj naučili, ne da bi to posebej
načrtovali. Na tokratni ekskurziji so učenci raziskovalno in obenem
prijetno preživeli šolski dan malo drugače.
Alojzija Boncelj

18. DRŽAVNO TEKMOVANJE
V NAMIZNEM TENISU

V petek, 8.4.2016, je v Športni dvorani Litija potekalo 18. državno tekmovanje v namiznem tenisu
za učence in učenke osnovnih šol z nižjim izobrazbenim standardom. Učence je pozdravil ravnatelj Peter Strle. Na
tekmovanje se je prijavilo kar 27 fantov in 13 deklet. Osnovno šolo
Litija sta uspešno zastopala Jan Kepa in Nik Dragar. Tim OŠ Litija

je pri organizaciji deloval usklajeno, zato je tekmovanje potekalo
brez problemov in na visokem nivoju. Zahvaljujejo se donatorjem, s
pomočjo katerih so izvedli tekmovanje bolj prijetno.
Renata Dimnik

POROČILO O REGIJSKIH IGRAH SPECIALNE
OLIMPIADE MATP V DOMŽALAH

V sredo, 6.4.2016, so potekale regijske igre Specialne olimpiade
MATP v Domžalah. Na igrah so Osnovno šolo Litija, Podružnico z
prilagojenim programom zastopali Bojan Poglajen, Sonja Cvetko in
Luka Lindič. Tekmovalci so se odlično odrezali in brez večjih težav
opravili z vsemi postajami na igrah. Organizator je dobro opravil
svoje delo tako, da so se imeli odlično. 
Igor Mihailović

Tekmovanja mladih tehnikov, 21.4.2016, so se udeležili Gregor Tekavec v obdelavi lesa, Matej Doblekar v obdelavi kovin, Jan Kepa v
risanju tehnične risbe s programom Cicicad, Nik Dragar v konstruiranju z Lego, Matija Dobravec v obdelavi tekstila, Sašo Smrekar v
kategoriji PPVI 3 in Kevin Jan Cvetko v kategoriji PPVI 1. Spremljala
sta jih učitelja Petra Motoh in kot mentor in avtor ene od nalog,
Matjaž Bizilj. Učenci so se potrudili po svojih najboljših močeh in
zdelali lepe izdelke. Na državno tekmovanje so se uvrstili Matej Doblekar, Kevin Cvetko, Matija Dobravec in Jan Kepa. Tekmovanje je
bilo dobro pripravljeno in lepo izvedeno. 
Matjaž Bizilj

REGIJSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU OŠPP

Učenci ekipe malega nogometa OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim
programom so se v torek, 26. 4. 2016, udeležili Regijskega turnirja
na Mlinšah. Sodelovale so le tri ekipe, poleg OŠ Litija še ekipa iz
Vrhnike in Zagorja ob Savi. Sprva
je kazalo na precej ostre razmere, saj so nebo prekrivali oblaki in
temperatura je bila le nekaj stopinj nad ničlo. Še pred začetkom
pa se je zjasnilo in tekmovanje je
potekalo v sončnem in prijetnem
vremenu. Ekipo šole so sestavljali učenci: David Resnik, Denis Agović, Nik Dragar, Nik Smrekar, Jan Kepa, Gregor Tekavec in
Žan Anžel. Premagali so ekipo iz Zagorja in priznali premoč ekipi iz
Vrhnike ter tako zasedli drugo mesto. Ekipo sta spremljala učitelja
Robert Farič in Vili Guček. Učenci obljubljajo, da bodo nadaljevali
s treningom, uživali v nogometni igri in se morda že naslednje leto
uvrstili na državno tekmovanje. Vili Guček

Dve strani slave litijskih gimnazijcev

Ste v zadnjem času v časopisu Dnevnik zasledili članke dijakov Gimnazije Litija?
Ne, nismo še postali profesionalni novinarji, smo pa
v okviru projekta Obrazi prihodnosti preizkušali svoje
novinarske sposobnosti. To pa ne pomeni, da morate
naše članke jemati kaj manj resno – ravno nasprotno. Temo, odnos
mladih do homoseksualcev, nam je izžrebala profesorica. Mladim,
ki znamo razmišljati s svojo glavo, je bila tema zelo všeč. Zanimanje
dijakov naše gimnazije za razpravljanje in pisanje o aktualnih problemih družbe se je pokazalo tudi v tem, da je bila naša novinarska
ekipa največja – večja od ekip drugih gimnazij, ki imajo precej več
dijakov. V projektu je iz naše šole sodelovalo 17 dijakov.
Projekt je bil izveden že drugo leto, mi pa smo sodelovali prvič. Vsak
si je sam izbral novinarsko zvrst, ki se mu je zdela najbolj zanimiva.
Pri delu sta nam pomagali profesorici naše gimnazije, Mateja Golouh
in Tatjana Logaj, ter novinarka Dnevnika, Marjeta Kralj. Naši članki
so morali biti enako kvalitetni kot vsi ostali članki v Dnevniku, ki jih
pišejo profesionalni novinarji.
Z delom smo začeli že zelo zgodaj, v mesecu januarju, in takrat
so začeli nastajati prvi osnutki člankov. Nekateri so se dela lotili
pravočasno, drugi smo lovili roke za oddajo, kot bi bili pravi novinarji.
Temo smo obdelali skozi različne novinarske zvrsti. Najštevilčnejša
je bila ekipa, ki je izpeljala anketo, ki je pokazala, da smo mladi do
homoseksualcev vendarle bolj strpni. Nastali so še: intervju z aktivistko LGBT, življenjska zgodba, raziskava o povezavi med homofobijo in razvitostjo držav sveta ter dva komentarja. Naši dijaki so članke
popestrili tudi s fotografijo in ilustracijami. Največjo težavo nam je
predstavljala omejitev dolžine naših člankov. O temi bi se lahko še
veliko bolj razpisali, a smo imeli na voljo samo dve strani časopisa.
Nekaj dni pred objavo smo obiskali uredništvo Dnevnika, kjer smo
sodelovali pri računalniškem oblikovanju naših strani. 19. aprila so bili
naši članki objavljeni v časopisu Dnevnik, tudi v njegovi spletni različici.
Z objavo naših člankov pa se naša novinarska izkušnja še ni končala.
Na zaključni prireditvi, ki jo je vodil Klemen Bunderla, so podelili
priznanja vsem sodelujočim šolam. Letos je sodelovalo 23 ekip dijakov slovenskih gimnazij. Po prireditvi pa smo bili povabljeni še v
predsedniško palačo na sprejem k predsedniku države, Borutu Pahorju, ki je spretno odgovarjal na vprašanja sodelujočih dijakov. Ob
vseh vprašanjih je žal zmanjkalo časa za selfije s predsednikom, zato
bomo morali naslednje leto sodelovanje ponoviti.
Čeprav sem se zelo trudila, sem s tem člankom že prekoračila omejitev dolžine, ki sem jo imela na voljo za svoj članek v Dnevniku – vidite, kako komplicirano je novinarstvo? Pa toliko bi še napisala.
Nina Zimič, 2.c

»NARAVA JE NAŠA UČITELJICA«

15. in 16. aprila 2016 je na POŠ Ponikva in POŠ Gotovlje, v občini Žalec, potekal že 16. strokovni posvet
Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije. Letos z
naslovom „Narava je naša učiteljica.“
Na posvetu smo učitelji izmenjali izkušnje o poučevanju na manjših šolah in tako ozaveščali javnost, kako
pomembno se je boriti za podružnične šole.
Dosedanja in na novo izvoljena predsednica društva ga. Katja Bolko
je na posvetu poudarila, da je prednost podružnic v tesni povezanosti z naravo, saj večinoma delujejo na podeželju. Otroci podružničnih šol lahko vsak dan uživajo v lepotah narave in se iz nje veliko
naučijo.
Delo na podružničnih šolah je drugačno kot delo v večjih matičnih
šolah. Učitelji moramo tesno sodelovati s krajem in z lokalno skupnostjo, saj je šola središče vseh dogodkov v kraju.
Marjeta Mrhar

VABILO
Osnovna šola Gabrovka – Dole in Zdravstveni dom Litija
vabita na
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ki se bodo odvijale
v petek, 27. 5. 2016, od 15.00 – 18.00, v prostorih
OŠ Gabrovka ter na šolskem igrišču v Gabrovki.
Udeleženci bodo lahko opravili:
-	brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola
ter krvnega tlaka,
- obremenilni test hoje na 2 km,
- meritve telesne mase,
- pogovore z zdravstvenimi delavci in
- se pogovorili o preventivnem presejalnem programu ZORA za
odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu.
V popoldanskem času bomo organizirali prilagojen test hoje za
otroke in športne dejavnosti za otroke.
Udeleženci, ki bodo opravili preventivne meritve, naj prinesejo s
sabo osebno zdravstveno kartico.
Vabljeni!
VRTEC ČEBELICA

SREČANJE Z BABICAMI IN DEDKI
PRI PIKAPOLONICAH

Največje darilo je čas, ki ga namenimo drug drugemu.
Čas, ko ga vnuki preživijo s starimi starši, je
zagotovo zelo dragocena popotnica za otrokovo življenje.
Dedki in babice so pomemben del družine v današnjem času in
so neprecenljivi za vnuke.
Vez med njimi poskušamo delavci vrtca še bolj utrditi, zato smo
babice in dedke povabili v
vrtec.
Otroci so jih z
navdušenjem
pričakali v svoji
igralnici. Trema
pred nastopom
je naraščala.
Uspelo se nam
je predstaviti z
dramatizacijo
»Medved išče pestunjo« in petjem pesmic. Stari starši so z navdušenjem ter z zadovoljstvom na obrazu opazovali nastop svojih
vnukov in vnukinj. Najbolj se jih je dotaknila pesmica posvečena
osebno njim. Tudi simbolna darilca za njih so bila povezana z zgodbico. V zahvalo za njihov obisk, so jim vnuki namenili besede, ki so
jim segle do srca: »Babi in dedi, radi vaju imamo…«. Pogostili smo
jih še z medenjaki, tako kot medved svojo pestunjo v zgodbici ter
sadjem in sokom.
Z zadovoljstvom smo vsi izrazili željo po ponovnem druženju v prihodnjem letu. Se že veselimo ponovnega srečanja!
Za male Pikapolonice Marinka, Simona in Helena

NOVO NOVO NOVO
OD SEDAJ TUDI
POPRAVILA
AVTOMATSKIH
MENJALNIKOV!!!

ŠOL ST VO i n VZG OJA

Maj 2016

DAN VRTCA LITIJA

Šola za starše - MLADI IN ALKOHOL
7. aprila smo na šoli v okviru Šole za starše gostili strokovno delavko na programu Izberi sam iz Združenja DrogArt, ga. Manco
Bizjak. Predstavila nam je rezultate raziskave Uporaba alkohola
med mladimi - kaj se dogaja in kakšna je vloga staršev, učiteljev in
drugih odraslih pri ustvarjanju varovalnih dejavnikov in dejavnikov
tveganja. Tema je bila zanimiva, aktualna in hkrati poučna. Opominja nas, da so mladostniki izpostavljeni nekaterim tveganjem,
ki jih s preventivnimi (varovalnimi) dejavnostmi v okviru družine,
šole, društev... lahko zmanjšamo. Predstavitev je bila podana preko elektronskih prosojnic, ki nam jih je Združenje Drogart prijazno
dovolilo objaviti na naši spletni strani, da si jih lahko zainteresirani
ogledate. Vabljeni k ogledu.
Irena Smrekar Simončič, šol. svetovalna delavka

Nastop zborov na občinski pevski reviji
»Pojemo pomladi« je naslov vsakoletne pregledne revije otroški
in mladinskih zborov litijske in šmarske občine, ki jo organizira OI
JSKD Litija. Letos sta na 1. koncertu 20. aprila nastopila tudi dva od
devetih pevskih zborov naše šole: MPZ POŠ Vače in MPZ OŠ Gradec. Oba zbora smo z užitkom poslušali. Prestavila sta res odlične
izvedbe pesmi, ki jih lahko poslušate tudi na spletni strani šole.
Revijo vsakokrat posluša tudi strokovni spremljevalec, ki ima predvsem svetovalno vlogo; tokrat je nastope spremljala dr. Dragica
Žvar, ki je naše zbore pohvalila in predlagala, da se v prihodnjih
letih prijavijo tudi na tekmovanja.
Z veseljem pa smo prisluhnili tudi z zlatim priznanjem državnega
tekmovanja odlikovanemu starejšemu otroškemu zboru OŠ Šmartno z zborovodkinjo Selmo Gradišek. Naši pevci pravijo, »da so carji« in jim iskreno čestitamo. 
Ana Tori, zborovodkinja

se nam je odpiral čudovit pogled na našo lepo domačo pokrajino.
Pozitivnih vtisov ni manjkalo in zaposleni so imeli kar težko nalogo pri odgovarjanju na vsa vprašanja, ki so se porajala v glavah
učencev. Ob zaključku dneva smo sklenili, da smo veseli, ker
smo imeli možnost tako izkušenjsko doživeti omenjene vsebine.
Zahvaljujemo se direktorju Komunalno stanovanjskega podjetja Litija g. Romanu Ciglarju, ki nam je omogočil ogled, ga. Marti Peršin
za strokovno vodenje in topel sprejem ter zaposlenim na CČN za
spremstvo pri ogledu.
Za naravo smo odgovorni vsi in vsak od nas bi si moral prizadevati
dodati svoj košček v mozaik čistega okolja, v katerem živimo.
Sandra Železnik, učiteljica razrednega pouka
Utrinka POŠ Kresnice

Interesna dejavnost PLANINSKI KROŽEK
Krožek obiskuje kar 20 pohodnikov od 1. do 5. razreda. V jesenskem času nas je pot vodila v Kresniški vrh in Golišče ter na Sv.
Miklavž.
V mesecu aprilu so se pohoda na Zasavsko Sveto goro v kar velikem številu udeležili učenci in njihovi starši. Vseh pohodnikov nas

EVS prostovoljka Martina iz OŠ Gabrovka –
Dole na obisku v OŠ Gradec
EVS projekt »Evropski prostovoljci na OŠ kot gostiteljski organizaciji« ima na OŠ Gradec že dolgoletno tradicijo. Tak koncept je zaoral
ledino prav na naši šoli. Glas o delu in dobri praksi se je razširil in
tako prostovoljce sedaj gostijo tudi na Srednji ekonomski šoli in
gimnaziji v Trbovljah ter na Osnovni šoli Gabrovka – Dole. Ker smo
na naši šoli letos nekoliko prikrajšani, saj smo ostali brez nemško
govorečega prostovoljca, smo z veseljem sprejeli ponudbo koordinatorice projekta na OŠ Gabrovka - Dole Aleksandre Kokalj, da
bi nas prišla obiskat njihova EVS
prostovoljka
Martina Strübler.
Martina prihaja
iz Salzburga v
Avstriji. Je zaprisežena športnica
(doma je namreč
trenirala atletiko
– tek), rada pa
igra tudi odbojko. V Slovenijo je prišla opravljati svoje prostovoljno
leto, saj si želi nove izkušnje, ki je pa kot take ne dobi nikjer drugje
po Evropi. Pri nas je bila v gosteh en teden v mesecu aprilu.
Prvi dan je preživela na podružnični šoli v Jevnici, kjer je dan preživela z otroci ob dejavnostih v podaljšanem bivanju ter se predstavila učencem, ki se učijo nemščino pri interesni dejavnosti. S svojo
predstavitvijo je opogumila učence, da so tudi sami spregovorili v
njenem maternem jeziku, njim drugem ali tretjem tujem jeziku, saj
so se ji pogumno predstavili v nemščini.
Ostale dni je preživela na matični šoli, kjer se je udeležila pouka
nemščine kot izbirnega predmeta za učence sedmih, osmih in devetih razredov, pouka slovenščine, sama se namreč tudi uči slovenščine, nekaj ur pa je preživela tudi v podaljšanem bivanju z mlajšimi
učenci.
Ker nam je bilo z Martino prijetno in njej z nami, smo jo povabili,
da nas še obišče. Tako bo pri nas na OŠ Gradec ponovno en teden
v mesecu maju.
Barbara Toš, koordinatorica EVS prostovoljcev
iz nemško govorečih držav na OŠ Gradec

Ogled Komunalno stanovanjskega podjetja
Litija in Centralne čistilne naprave Litija/
Šmartno pri Litiji

Število prebivalstva na Zemlji hitro narašča, to pa se odraža v vse
večjih potrebah po hrani, pitni vodi in ostalih naravnih virih. Zavedati se moramo, da vsak posameznik z majhnimi dejanji veliko
pripomore k ohranjanju našega planeta. Pomembno je, da o tem
ozaveščamo vse ljudi, še posebej pa prihajajoče mlade rodove.
S tem namenom smo se v sklopu vsebin predmetov naravoslovje in tehnika ter družba z učenci 4. razreda OŠ Gradec odpravili
na ekskurzijo. Ogledali smo si Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, kjer nam je ga. Marta Peršin predstavila vlogo, naloge
in odgovornosti javnega podjetja. Ker je poraba naravnih surovin
na Zemlji zelo velika, je potrebno odpadke ločevati in jih nato v
procesu recikliranja predelati v uporabne predmete. Na ta način zmanjšujemo količino odpadkov in porabo energije. Ker moramo skrbeti za čisto in zdravo okolje, nas je podučila o zbiranju
nevarnih odpadkov in nam pokazala zbirni center. Tam so učenci lahko tudi odvrgli nevarne odpadke, ki so jih prinesli od doma.
V drugem delu dopoldneva smo se odpravili na ogled Centralne
čistilne naprave Litija in Šmartno pri Litiji, kjer poteka čiščenje
odpadnih in meteornih voda. Učenci so med vodenim ogledom
spoznali postopek in način delovanja naprave, si ogledali notranjost le-te ter dojeli njeno vlogo pri ohranjanju čiste narave. Prijazni zaposleni so nam omogočili ogled nadzorne sobe, od koder
upravljajo delovanje čistilne naprave ter izvajajo nadzor preko računalnika. Zanimiv del ogleda je bil prav gotovo tudi pogled skozi
varnostne kamere na sošolce na strehi čistilne naprave, od koder
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je bilo kar 22. Zbor vseh pohodnikov je bil pri kopiji Vaške situle v
bližini Vač. Pot smo nadaljevali do bližnjega kamnoloma, kjer smo
parkirali avtomobile. Lep spomladanski dan smo tako preživeli v

»Enkrat v letu pride dan vrtec naš praznuje …«
To so uvodni verzi vrtčevske himne. Ta v vsej svoji
veličini zadoni ob praznovanju dneva vrtca, ki ga
obeležujemo v mesecu aprilu. Praznovanje se za
vse otroke začne že nekaj dni prej, ko spoznavajo
Vrtec Litija, vse njegove enote, odpravijo se tudi na obisk v eno
od enot. Tisti najmlajši, ki niti peš niti s skupinskim prevozom ne
morejo priti do oddaljenih krajev, pa svoje vrstnike iz drugih vrtcev
spoznavajo preko sodobne tehnologije, z interaktivnim klicem prek
spleta. Na dan, ko vrtec praznuje, se otroci posladkajo s
torto in tudi na ta način začutijo prazničnost tega dne.
Večdnevnemu veselju in praznovanju sledi veliki zaključek, zdaj že tradicionalna
prireditev, ki je letos nosila
naslov Preberi mi pravljico.
Otroci, ki bodo jeseni sedli v šolske klopi, so 21. 4. 2016 nastopili v vlogah znanih likov iz slovenskih pravljic. V na videz veliki
športni dvorani Gimnazije Litija se je zbrala nepregledna množica
staršev, bratcev, sestric, dedkov,
babic in drugih obiskovalcev, ki
so prišli pogledat izjemen nastop
otrok. Večer so s svojim nastopom
otvorili zaposleni Vrtca Litija pod
vodstvom Jaka Strajnarja s pevsko
točko in glasbeno spremljavo na
zvočne cevi. Nato pa sta publiko
v pravljični svet popeljala lika Palček in žaba. Nastopajoči otroci
so zbrane navdušili s svojim sproščenim in iskrenim nastopom, za
katerega so trdo vadili in si na tem mestu zaslužijo pohvalo za ves
vložen trud.
Praznovanje je letos
sovpadalo z vseslovenskim praznikom
knjige in branja, 21.
Slovenskimi dnevi
knjige. Z vsebino
letošnje prireditve
smo želeli v Vrtcu
Litija poudariti pomen branja v predšolskem obdobju. Glasno branje, pripovedovanje
in pogovor ob knjigi spodbujajo otrokov jezikovni razvoj, bogatijo
njegov besedni zaklad, burijo otroško domišljijo in nenazadnje razvijajo pozitiven odnos do branja in knjige.
Čeprav čas kar drvi mimo nas, odrasli, postojmo in si vzemimo nekaj trenutkov za listanje in prebiranje knjig z najmlajšimi, saj so nenadomestljivi … »Nikoli ni prezgodaj! Nikoli ni prepozno! Vsak čas
je ravno pravi za branje, pogovor in prijetno druženje ob branju.«
(Jamnik in Perko, 2015) 
Špela M. Sedevčič, vzgojiteljica

Obisk Tiskarne ACO

skupnem druženju in klepetu vse do Svete gore, kjer smo naredili
tudi nekaj skupinskih fotografij.
Špela Kovič, mentorica planinskega krožka

USTVARJALKA PIKA
»Jaz sem Pika. Živim v Kresnicah, hodim v 5. razred. V prostem
času zelo rada ustvarjam. Rada rišem, barvam, pletem, oblikujem in pri vsem neizmerno uživam. Zato sem se odločila, da se
bom udeležila tečaja kiparstva. Kiparstvo obiskujem že 3 leta.
Doma imam že polno hišo izdelkov. Zelo imam rada svojo učiteljico, ki ji je ime Zalika. Letos pa sem se odločila, da se preizkusim še v slikarstvu. Tudi v šoli zelo rada obiskujem ustvarjalni krožek. Če bi imela več časa, bi z veseljem cele dneve ustvarjala.«
Tako sebe predstavi Pika Topolnik, učenka 5. razreda POŠ Kresnice. Je zelo pridna in
vestna učenka. Ker
Pika nekoliko slabše
vidi, poleg šolskih
dejavnosti obiskuje
tudi Zavod za slepo
in slabovidno mladino, kjer tudi pridobiva zanimiva nova
znanja in večkrat z
navdušenjem pove,
kaj se je novega
naučila. Poleg tega
Pika zelo uživa pri
raznovrstnem ustvarjanju, kot sta slikarstvo in kiparstvo je pa zelo
ustvarjalna tudi v času podaljšanega bivanja, kjer mi večkrat poda
kakšno zanimivo idejo. Ker smo učitelji zelo veseli njene umetniške nadarjenosti smo ji tudi letos pomagali pri razstavi njenih del,
kar na šolskem hodniku, kjer so lahko vsi učenci in obiskovalci šole
to tudi pogledali. O njenem veselju do ustvarjanja pa se lahko prepričate tudi sami.
Maja Žibert, učiteljica OPB

V Vrtcu Litija, enota Ribica, smo v Vijolični skupini obravnavali tematiko »Kako nastane knjiga«? Z otroki vsak dan beremo pravljico,
obiskujemo knjižnico, poslušamo zgodbe in povabimo knjižničarko
na obisk v vrtec. Postavili smo si vprašanje: Kako nastane knjiga
ali revija.
Odločili smo se, da obiščemo Tiskarno ACO. Družina Jovanovič se
ponaša s 31-letno tradicijo tiskanja, grafičnega oblikovanja in vezave do končnega izdelka. Prosili smo jih za pomoč in so nas z
veseljem sprejeli.
Pokazali so nam svoje prostore, kjer nastajajo različne tiskovine,
kot je časopis Občan, ki ga tiskajo in so izdajatelji že 18 let. Tiskajo
tudi različne koledarje, knjige, prospekte... Ker pa še vedno nismo
vedeli kako knjiga ali časopis nastane, nam je Mitja Jovanovič predstavil ves postopek. Ugotovili smo, da je danes računalnik nepogrešljiva naprava, kjer se oblikuje ideja in vse tiskovine. Od oblikovanja
na računalniku preidemo na napravo za osvetljevanje plošč, ki preslika digitalni zapis tiskovine na aluminijasto ploščo. Od tam smo

skupaj odšli k tiskarskemu stroju na katerem se tiskajo vse tiskovine. Predno smo videli kako naprava deluje, je moral tiskar zmešati
barve. Ker nam je želel narediti pobarvanko v vijolični barvi je moral skupaj zmešati rdečo in modro barvo. Po končanem mešanju je
barvo nanesel na velike valje v tiskarskem stroju, vstavil tiskarsko
ploščo in začel tiskati. V trenutku je bilo narejenih ogromno kopij
naše pobarvanke. Le te smo lahko odnesli v vrtec in jih pobarvali.
Na koncu nam je pokazal tudi velik rezalni stroj na katerem se reže
papir in karton. Otroci so imeli možnost pritisniti na oba gumba
za rezanje in tako smo dobili v roke vsak svoj izvod pobarvanke.
Pred odhodom so nas postregli s piškoti in sokom.
Tiskarna ACO je na nas pustila velik vtis, saj so se otroci po končani
predstavitvi še ves popoldan pogovarjali o napravah.
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Maj 2016
VABILO NA PRIBLIŽEVANJA:
gost SRDJAN ŽIVULOVIĆ

Srdjan Živulović je prvi Slovenec, ki je prejel
prestižno Pulitzerjevo nagrado za posneto
fotografijo prebežnikov na poti. Priznani fotoreporter je več let delal v časopisni hiši Delo, od leta 1992 ima
svojo fotografsko agencijo Bobo, že od slovenske osamosvojitvene
vojne pa sodeluje z agencijo Reuters. Lepo vabljeni v ponedeljek,
23. maja 2016, ob 19. uri, v Kulturni center Litija. Z njim se bo
pogovarjal Vladimir Jakopič.
(Nadaljevanje s 1. strani)

5. TAČKOV FESTIVAL – ČETRTEK, 9.
IN PETEK 10. JUNIJ 2016

Program:
ČETRTEK, 9. JUNIJ – dopoldan:
•	LUTKOVNA PREDSTAVA: MEDVED IN DEŽNIK – LUTKOVNA
SKUPINA LI-LU LITIJA (predstava za otroke iz vrtca – po predhodnih prijavah) – v Kulturnem centru
•	SREČANJE S KUŽKI KINOLOŠKEGA DRUŠTVA ZAGORJE - v
parku na Stavbah
• predstavitev dela zavetišča za živali Meli center Repče-Trebnje
•	v avli Kulturnega centra na ogled razstava KRAŠEVCI – SINOVI
BURJE
19.00 - SREČANJE Z IVANKO MEŽAN (s spomini na Naceta
Simončiča) - Knjižnica Litija
PETEK, 10. JUNIJ – dopoldan:
•	LUTKOVNO IGRANA PREDSTAVA: POKLIC COPRNICE MICE –
GLEDALIŠČE DESNI ŽEPEK (Predstava za šolarje prve triade – po
predhodni najavi) – v Kulturnem centru Litija
•	SREČANJE S KUŽKI KINOLOŠKEGA DRUŠTVA ZAGORJE - v parku
na Stavbah
• predstavitev dela zavetišča za živali Meli center Repče-Trebnje
•	v avli Kulturnega centra na ogled razstava KRAŠEVCI – SINOVI
BURJE
16.00 – 19.00:
•	PODELITEV NAGRAD NATEČAJA – STRIP na temo »NAŠLI SMO
PSA…«
• predstavitev dejavnosti društva TAČKE IN REPKI iz Hotiča
• KNJIŽNICA POD KOSTANJI S TAČKAMI POMAGAČKAMI
• PASJA PROMENADA – REVIJA DOMAČIH KUŽKOV
•	DELAVNICE: IZDELAVA LUTK IN UPRIZORITEV PREDSTAVE V MALEM GLEDALIŠČU POD KOSTANJI
• PASJA FRIZERKA NA OBISKU
• TAČKOVE SLADKE PALAČINKE
• TORTA OB 5. ROJSTNEM DNEVU
•	V avli Kulturnega centra na ogled razstava KRAŠEVCI – SINOVI
BURJE
Vabita vas: ZKMŠ LITIJA in KNJIŽNICA LITIJA v sodelovanju s Turističnim društvom Litija, Društvom Tačke in Repki iz Hotiča, Kinološkim
društvom Zagorje in Zavetiščem za živali Meli center Repče-Trebnje

ve, a se s podobnimi, morda le na drugačen način, soočamo tudi v
današnjem času.
26. maj, ob 18.00 - Ina Cecić, Urad za seizmologijo in geologijo,
predavanje v sodelovanju z U3 - Kako raziskujemo potrese
Danes potrese beležijo naprave, ki seizmologom omogočajo hiter
vpogled v lastnosti potresnega valovanja. Podatke z vseh koncev
Slovenije lahko vidimo v realnem času. Toda tehnologija nam to
omogoča le kratko obdobje. Potresi pa so se v našem okolju dogajali tudi v zelo oddaljeni zgodovini. Seizmolog lahko za raziskavo
o nekem potresu uporabi različne podatke: geološke, arheološke,
arhivske, pa tudi pričevanja očividcev. Prav slednja so za raziskave
zgodovinskih potresov posebej dragocena.
30. maj, ob 19.00 - Otvoritev razstave v Kulturnem centru Litija,
KRAŠEVCI – SINOVI BURJE
V sklopu Tačkovega festivala smo k sodelovanju povabili Notranjski
muzej Postojna z razstavo o kraškem ovčarju – Kraševec. Stoletja
je po opustelih kraških gmajnah spremljal pastirje s tropi domačih
ovc in skupaj z njimi kljuboval trdoživosti kraškega
okolja. S prenehanjem selitvene paše na Krasu je
tudi vloga pastirskega psa
kraševca zamrla, vendar se
danes zanimanje za tega
varuha čred spet vrača.
Največ zaslug ima pri tem
skoraj stoletna tradicija organizirane kinologije na Slovenskem, ki je uspela umestiti kraškega
ovčarja – edinega med slovenskimi pasmami psov, na mednarodni
seznam avtohtonih pasem pastirskih psov. Poleg predmetov, povezanih s pašo in pastirstvom, bodo predstavljene tudi slikarske
upodobitve teh samozavestnih in pogumnih sinov kraške burje, ki
so delo akademskega slikarja Blaža Vehovarja. Vabljeni tudi vaši
pasji prijatelji! Razstava bo na ogled do 24. junija.
4. 6., ob 10.00 - Po stopinjah čolnarjev, Kulturno-zgodovinska pot
Pridružite se nam na kulturno-zgodovinski poti po Litiji, kjer si
bomo na krožnem sprehodu ogledali stare litijske stavbe, ki skrivajo veliko zanimivosti. Dobrodošli so tudi vaši štirinožni prijatelji.
7. 6., ob 19.00 - Košarka 1970 – Luna vaša, zlata naša
V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine bomo v tednu pred
litijskim tekom obudili spomin na svetovno prvenstvo v košarki leta
1970 v Ljubljani, kjer so jugoslovanski košarkarji osvojili zlato medaljo. Fotografska razstava prikazuje potek prvenstva po posameznih
dnevih. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v metu na koš ter prisluhnili spominom dveh takratnih udeležencev tega zgodovinskega
dogodka – gosta otvoritve bosta Ivo Daneu in Aljoša Žorga. Vabljeni!

18. junij, Poletna muzejska noč, od 18.00-24.00
18.00 - Arheološka delavnica za otroke »Stoji, stoji en beli grad«,
v sodelovanju s skupino Stik
19.00 - Vodstvo po muzejskih zbirkah
20.00 - Živa voda – od biodiverzitete do pipe, v sodelovanju z
Lutra, Inštitutom za ohranjanje naravne dediščine
21.00 - Zgodba o Ponoviški grofici, predavanje
22.00 - »Med iskrenimi ljudmi«, spominski koncert Dušanu Velkavrhu. Pianist Jani Slimšek s prijatelji

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM
PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI
ČETRTEK, 16. JUNIJ 2016, OB 20.00, KULTURNI CENTER LITIJA
Kulturni program:
• ŽENSKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA
•	»TAKE DEŽELE NI« - recital poezije TONETA PAVČKA ob 25-let
nici naše države v izvedbi Dramske skupine P.L.I.N. iz Čateža.
Povezuje Gorazd Mavretič

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

V Mestnem muzeju Litija je bilo 14. aprila
predavanje Ne bojte se sonca in vode,
telesna higiena in družba od 16. stoletja
do danes. Dr. Tina Šuštaršič je predstavila higienske navade ljudi v preteklosti, kot
je npr. opustitev uporabe vode
v 16. stoletju. Pojasnila je, zakaj so se ljudje bali vode, in kaj
pomeni suha higiena. Zaradi
pomanjkljive higiene so se tudi
bolezni hitreje širile. Navzoči so
se seznanili z navadami, ki so
nam danes sicer težko razumljiDATUM
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23.5.
19.00
PRIBLIŽEVANJA: SRDJAN ŽIVULOVIĆ –prvi slovenski prejemnik Pulitzerjeve nagrade za fotografijo
25.5.
18.00
PRETEKLIH IN PRIHODNJIH 10 LET V MLADINSKEM CENTRU LITIJA, OKROGLA MIZA
26.5.
18.00
U3: KAKO RAZISKUJEMO POTRESE? – PREDAVANJE: INA CECIĆ
27.5.
18.00
GENERACIJE, PODAJMO SI ROKE! (U3 V SODELOVANJU Z LITIJSKIMI DRUŠTVU)
28.5.
16.00
RAJ MLADOSTI, ŠTAFETA KULTURE, BAZAR DRUŠTEV IN KONCERT
28.5.
16.00
PRAZNOVANJE 10-LETNICE DRUŠTVA TOMBAS V OKVIRU PRIREDITVE RAJ MLADOSTI MC LITJA
28.5.
19.00
KONCERT OB 40-LETNICI ŽPZ KUD FRAN LEVSTIK GABROVKA
30.5.
19.00
OTVORITEV RAZSTAVE: KRAŠEVCI – SINOVI BURJE (UVODNA PRIREDITEV V TAČKOV FESTIVAL)
31.5.
19.00
PREVARANA SLOVENIJA, PREDSTAVITEV KNJIGE IN SREČANJE Z MATEJEM ŠURCEM
1.6. od10. ure dalje
FILATELISTIČNA RAZSTAVA OB 100-LETNICI PRIKAZOVANJA FATIMSKE MARIJE, AVTOR JANKO ŠTAMPFL
SPOMINSKA SLOVESNOST Z RAZSTAVO OB 10-LETNICI SMRTI AKAD. SLIKARJA JOŽETA MEGLIČA,
2.6.
19.00
GLASBENI GOST SLOVENSKI OKTET
2.6. 17.00 in 18.30
GLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO,ZAKLJUČNI KONCERT UČENCEV 1. RAZREDOV
START OB
20. POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE (ŽVS IN MVS Lipa Litija, Nejc Grm, Zbor. Sv. Nikolaja Litija, MoPZ
5.6.
9.00
Polšnik, Ljudske pevke in godci s Polšnika…)
7.6.
19.00
OTVORITEV RAZSTAVE: KOŠARKA 1970 – LUNA VAŠA, ZLATA NAŠA
8.6.
18.30
GLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO, ZAKLJUČNI NASTOP PLESNEGA ODDELKA
9.6.
19.30
ZAKLJUČNA PRIREDITEV, GIMNAZIJA LITIJA
dopoldan
5. TAČKOV FESTIVAL - lutkovna predstava in srečanje s kužki
9.6.
19.00
Srečanje z Ivanko Mežan
dopoldan
5. TAČKOV FESTIVAL - lutkovna predstava in srečanje s kužki
10.6. 16.00–19.00
zaključna prireditev
KONCERT SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER S CITRARKO TANJO ZAJC ZUPAN, KLAPO GALLUS
14.6.
20.00
IN PEVKO TEJO SAKSIDA
15.6.
VALETA OŠ LITIJA
OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI (ŽENSKA IN
16.6.
20.00
MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA, »TAKE DEŽELE NI« - RECITAL POEZIJE T. PAVČKA)
17. 6.
19.00
F52 – FESTIVAL LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – MGD LITIJA
18.6.
19.00
F52 – FESTIVAL LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – MGD LITIJA
POLETNA MUZEJSKA NOČ; 18.00 - ARHEOLOŠKA DELAVNICA »STOJI, STOJI EN BELI GRAD«,
V SODELOVANJU S SKUPINO STIK; 19.00 - VODSTVO PO MUZEJSKIH ZBIRKAH; 20.00 - ŽIVA VODA – OD
18.6. 18.00–24.00 BIODIVERZITETE DO PIPE, V SODELOVANJU Z LUTRA, INŠTITUTOM ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE;
21.00 - ZGODBA O PONOVIŠKI GROFICI, PREDAVANJE; 22.00 - »MED ISKRENIMI LJUDMI«,
SPOMINSKI KONCERT DUŠANU VELKAVRHU. PIANIST JANI SLIMŠEK S PRIJATELJI
18.6. 18.00–24.00
POLETNA MUZEJSKA NOČ NA BREGU PRI LITIJI, DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ
19.6.
16.00
DRUŽINA POJE

LOKACIJA

KULTURNI CENTER LITIJA
MC LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA
PLOŠČAD PRED ŠD V LITIJI
DVORIŠČE PRED MC LITIJA
MC LITIJA
DVORANA OŠ GABROVKA
KULTURNI CENTER LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
GRAD BOGENŠPERK
DVORANA GŠ
POLŠNIK
MESTNI MUZEJ LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
ŠD GIMNAZIJE LITIJA
PARK NA STAVBAH, KULT. C.,
KNJIŽNICA LITIJA
PARK NA STAVBAH,
KULTURNI CENTER
GRAD BOGENŠPERK
(V PRIMERU DEŽJA: KD ŠMARTNO)
KULTURNI CENTER LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
DVOREC PONOVIČE
DVOREC PONOVIČE
MESTNI MUZEJ LITIJA
GD BREG PRI LITIJI
GRAD BOGENŠPERK

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

Kip Fatimske Marije v Sloveniji

Knjižnica Litija v sodelovanju z Društvom Slovenska filatelistična akademija pripravlja priložnostni
žig ob obisku kipa Fatimske Marije v Sloveniji, tudi
v cerkvah občin Litija in Šmartno pri Litiji. Le-ta
bo v uporabi na poštah Litija in Šmartno pri Litiji dne 1.6.2016. V
Knjižnici Litija bo mogoče kupiti tudi spominske ovojnice (kuverte).
Avtorica žiga je slikarka Maja Šubic. Letos svetovna javnost obeležuje 100-letnico prikazovanja Fatimske Marije, kar je edinstven
versko-kulturni dogodek, ki ga bomo počastili tudi s filatelistično
razstavo v prostorih knjižnice v Litiji. Pripravil jo bo Janko Štampfl,
ki je oblikoval tudi litijsko in šmarsko spominsko ovojnico in sodeloval pri oblikovanju spominskega žiga.

Spominska slovesnost ob obletnici smrti
Jožeta Megliča

Akademski slikar Jože Meglič je umrl pred 10 leti. Spominsko slovesnost, posvečeno njegovi likovni ustvarjalnosti ter izredni osebnosti, bomo pripravili na Gradu Bogenšperk. 2. 6. 2016, ob 19. uri.
Odprli bomo likovno razstavo njegovih del iz zasebnih zbirk, predstavili njegov doprsni kip, ki ga je ustvaril akad. kipar Anže Jurkovšek. O Megličevem likovnem opusu bo spregovoril ddr. Damir
Globočnik, o prijatelju in sodelavcu, kolegu pa prof. Jože Sevljak.
Z besedo bosta nastopajoče povezala Eva Kolman in Gal Mavretič.
Osrednji glasbeni gost bo Slovenski oktet. Razstava bo na ogled do
21. avgusta 2016. Vabijo organizatorji dogodka Javni zavod Bogenšperk, Knjižnica Litija, Občina Šmartno pri Litiji in družina Meglič.

Tradicionalno s pasjimi tačkami

5. tradicionalni Tačkov festival bo potekal 9. in 10. junija. Program
je v kolumni Kulturnega centra Litija. Likovni natečaj za strip traja
še do 23. maja. Vabljeni!

Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič

ŠPORTNA DOGAJANJA V MDI
LITIJA - ŠMARTNO
Tudi v letošnjem letu so se športne dejavnosti v MDI
Litija-Šmartno pričele z veliko mero prizadevnosti.
Treningi so v dejavnostih, ki se lahko izvajajo v zaprtih prostorih potekali vso zimo in pomlad. Topla in suha pomlad
pa je omogočila tudi ostalim športnikom vadbo na zunanjih igriščih.
S tekmovanjem so prvi pričeli ŠAHISTI. Območnega tekmovanja v
Mlinšah pri Zagorju so se udeležili 3 naši šahisti: Franc Možina in
Srečko Obolnar ter Nebojša Milinkovič, ki se je s 6. mestom uvrstil
na državno prvenstvo. Organizator DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV V ŠAHU 12. marca 2016 je bila Zveza za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijski komite, izvajalec pa je bil naš MDI. Tekmovanje je potekalo v Gostilni Kovač. Tekmovalo je 13 šahistk in
31 šahistov, prisotni so bili tudi pomočniki, ki so slepim in težjim invalidom pomagali pri gibanju v prostoru. Naš tekmovalec Nebojša
Milinkovič je nepričakovano in nesrečno izgubil povsem dobljeno
zadnjo partijo in s tem izgubil tretje mesto. Pa tudi zasedeno 8.
mesto je v državnem merilu lep rezultat.
Tako kot že nekaj let se tudi STRELCI na tekmovanjih uvrščajo v
sam vrh. V zimskem obdobju so se trije strelci (Brigita Rozina, Tonček Ribič in Uroš Kneževič) bojevali v dopisni strelski ligi. Vsi trije
streljajo s serijsko in standardno zračno puško. Na finalu lige 17.
aprila je v obeh puškah dosegel Uroš Kneževič odlično 1. mesto.
Območnega tekmovanja v Trebnjem 5.3.2016 so se udeležili vsi
trije zgoraj imenovani strelci in še strelka Ana Mohar. Vsi so se uvrstili na državno prvenstvo, ki je bilo 9. aprila v Ljubljani. Vsi so dosegli lepe rezultate. Ana Mohar in Brigita Rozina sta si pristreljali
5. mesto s serijsko zračno puško vsaka v svoji kategoriji. Brigita
je streljala tudi s standardno puško in zasedla 3. mesto. S serijsko
zračno puško je streljal Uroš Kneževič in zasedel odlično 2. mesto. Pomemben podatek je, da je premagal paraolimpijca Franca
Pinterja. Tonček Ribič in Uroš Kneževič sta tekmovala tudi s standardno zračno puško. Tudi tu je Uroš zasedel 2. mesto, Tonček
Ribič pa 4. mesto.
PIKADISTI so pričeli s treningi v naših novih prostorih. Konec marca sta se ženska in moška ekipa udeležili memoriala v Mislinji, kjer
je tekmovalo kar 80 udeležencev,
16. aprila pa je bilo naše društvo organizator območnega tekmovanje v KEGLANJU – 120 lučajev. Območnega tekmovanja se je
udeležilo 24 tekmovalcev iz posameznih društev (MDI Litija Šmartno, DI Zagorje ob Savi, DI Celje, DI Hrastnik, DI Rimske Toplice, DI
Žalec in Zgornje savinsko Društvo invalidov). Na državno prvenstvo
invalidov Slovenije so se uvrstili tekmovalci in tekmovalke, ki so
dosegli predpisano normo v svoji kategoriji.
Normo za udeležbo na DP je dosegel član MDI Litija – Šmartno
Janez Belec.
BALINANJE je ena močnejših športnih panog v našem društvu. Z
dvema ekipama sodelujemo v balinarski občinski ligi. 23. aprila sta
se ženska in moška ekipa udeležili območnega tekmovanja v Trbovljah. Ženska ekipa v sestavi Ana Mohar, Veronika Groznik, Darinka
Krafogel in Marija Molka se je po celodnevnem tekmovanju borila
za 3. mesto in ga izgubila le za eno točko. Torej je zasedla 4. mesto. Moška ekipa v sestavi Jože Repovš, Branko Brinovec, Jože Flus,
Ivan Mladenič, Ludvik Obolnar in Milan Pribanič, pa je zasedla 5.
mesto. 
Ana Mohar
Za 4 - dnevno letovanje na Dugem otoku (hotel Luka*** od
11.6. - 15.6.2016) je na voljo še nekaj prostih mest. Cena na
osebo, za člane društev (društva invalidov, upokojencev in diabetikov) 150 eur, za nečlane 160 eur.
Letovanje vključuje: polni penzion, avtobusni prevoz Litija - Dugi
otok – Litija, karto za trajekt, pijačo dobrodošlice, dalmatinsko večerjo z glasbo, brezplačen izlet z degustacijo olivnega olja.
Podrobnejše informacije dobite v pisarni društva invalidov na št:
031-676-768.
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Litija jutri
10 LET DELOVANJA MLADINSKEGA
CENTRA LITIJA
Mladinski center Litija je svoja vrata prvič odprl 25. maja 2006,
v kletnih prostorih Ukmarjeve vile na Ponoviški 12. Od takrat je
preteklo kar precej Save, mi pa smo postajali vedno večji. Poslušali
smo mlade in z njimi organizirali veliko dejavnosti, ki so spreminjale celo skupnost: programi za prosti čas mladih, tudi počitniški
programi, grafitiranje vozil KSP…., humanitarne akcije, povezovanje organizacij in neformalnih skupin, MC Klub - vadnica glasbenih
skupin, MC Galerija prostor za predstavitev ustvarjalnosti mladih,
mednarodni programi, gostovanje prostovoljcev iz tujine,…

KAJ BI BILO, ČE NAS NE BI BILO
bomo z vašo pomočjo ugotovili na okrogli mizi »Preteklih in prihodnjih 10 let MC Litija« na katero vas vabimo v sredo, 25. maja ob
18.00. Skupaj bomo prisluhnili osebnim izkušnjam mladih s katerimi smo delali velike skupne korake po prehojeni 10 – letni poti. Najbolj pa bomo veseli napotkov za nadaljevanje dela. Okroglo mizo bo
moderirala Maja Drobne.

RAJ MLADOSTI 2016 IN ŠTAFETA KULTURE –
PRAZNOVANJE
Osrednji dogodek praznovanja bo v soboto, 28. maja na dvorišču
pred MC-jem. Praznovali bomo skupaj z društvom Tombas, ki tudi
deluje že 10 let.
Pestro dogajanje bomo začeli ob 15. uri s Štafeto kulture, ki se
bo ob 16. uri nadaljevala v Bazar organizacij. Sočasno bo potekala tržnica unikatnih izdelkov Unikatija ter fotografska razstava
društva Tombas. Člani društva Tombas se bodo predstavili tudi
ob 18. uri z gledališko delavnico s prosto udeležbo. Ob 19. uri sledi
Klubska scena, kjer bomo prisluhnili rimam in stihom mladih pesniških upov. Koncert Raj mladosti se začne ob 20.30. Nastopajo:
Deck Janiels, Stormwheels, KXX, Panda (Žiga Rappl), Burry Yurman
in Tvor. Raj mladosti organiziramo v sodelovanju z JSKD območno
izpostavo Litija.
Rojstni dan bomo v veselem festivalskem vzdušju proslavili skupaj
s prijatelji. Vabimo vas, da praznujete z nami.

DESTINACIJA EVS: PRIPRAVA NA VZLET
V MLADINSKEM CENTRU LITIJA
Prostovoljci Evropske prostovoljne službe so že 5 let spremljevalci
na naši poti.
Si tudi ti med tistimi, ki rad spoznava nove ljudi? Si želiš spoznati
vsaj eno izmed številnih evropskih kultur? Je tvoj žep bolj suh, pa si
vseeno želiš novih doživetij? Se želiš naučiti ali izpiliti znanje tujih
jezikov? Te zanima prostovoljno delo v organizaciji? Potrebuješ čas
za razmislek, čas zase in nove izzive? Si star med 17 in 30 let?
Če si na vsaj eno vprašanje odgovoril pritrdilno, te vabimo, da v
torek, 24. maja 2016, ob 18.00 uri, spoznaš možnost opravljanja
Evropske prostovoljne službe.
Mladinski center Zagorje ob Savi je regionalni partner mreže Eurodesk, v sklopu katere bosta bivša EVS prostovoljka Barbara in EVS
koordinatorka Nina predstavili možnost prostovoljstva v Evropi. Delavnica bo trajala 45 minut, namenjena pa je vsem mladim med 17.
in 30. letom starosti (vseh izobrazbenih stopenj in smeri).
Organiziramo jo ob 20 – letnici evropske prostovoljen službe.

NAJAVA POČITNIŠKEGA ŠPORTNEGA PROGRAMA
Kot vsako leto vas tudi letos vabimo na Športno poletje. Na voljo
bo pester program tako za otroke kot mladino. Natančen razpored
preverite v spodnjem urniku. Program pripravlja MC Litija s partnerjema: Klub litijskih in šmarskih študentov in Društvo prijateljev
mladine Litija. Program sofinancira Fundacija za šport. Začnemo
zadnji teden junija in vztrajamo do konca poletnih počitnic.
URA

PON

9.00–12.00

TENIS
otroci
do
15 let

17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

TENIS
mladi
nad 15
let

TOR
ŠPORTNI TOREK
NOGOMET/
KOŠARKA
otroci do 15 let,
igrišče
Rozmanov
trg
NOGOMET/
KOŠARKA
mladi nad
15 let,
igrišče na
Dobravi

SRE
TENIS
otroci do
15 let

ČET

PET

KOPALNI
IZLET

TENIS
otroci
do 15
let

TENIS
TENIS
mladi
mladi nad NOGOMET/ nad
15
KOŠARKA
15 let
let
mladi nad
15 let,
ODBOJKA igrišče na
mladi nad
Dobravi
15 let

Kaj je dobro in kaj slabo v naši občini?
Kje vidimo možnost napredka in kaj lahko še izboljšamo? Takšna in podobna vprašanja so nam hodila po
glavi na posvetu nevladnih organizacij občine Litija, ki je bil organiziran v Kulturnem centru Litija in ga je moderiral ZLHT – regionalni
center NVO. ZLHT je sicer novo podporno okolje v Litiji, saj je s
prestavitvijo Litije v zasavsko statistično regijo le ta ne spada več v
podporno okolje Stičišča NVO osrednje Slovenije.
Najprej smo se spopadli z nalogo prepoznati pozitivne in negativne
plati življenja v Litiji. Ocena stanja se je začela izredno pozitivno. Prisotni so se strinjali, da živijo v litijski občini mnogi ustvarjalni ljudje,
ki bodisi sami bodisi v skupinah prispevajo k pestri ponudbi različnih prireditev. Aktivna so številna društva, ki si medsebojno pomagajo in skupaj tudi dostikrat skupno nastopijo. Vendar so sodelujoči
opozorili na velik razkorak med mestom in vasjo. Namreč tako ljudje
kakor tudi društva ne prehajajo iz enega okolja v drugo. Prav tako pa
se tudi pojavlja problem prometnih povezav, kjer je mesto izredno
dobro povezano, medtem ko povezava mesto podeželje res trpi.
Med ustvarjalnimi ljudmi so bili tudi posebej omenjeni starejši občani. Udeleženci so se strinjali, da so zelo aktivni, vendar imajo občutek,
da občina njihovega truda ne ceni zadosti. Kot dober zgled skrbi za
starejše je bil omenjen tudi SVC. Skrb pa vzbuja trenutno stanje pomoči za starejše, ki je daleč od rožnatega. Pomanjkanje prostovoljcev
in nizka mobilnost starejših sta bila izpostavljena kot resen problem.
Beseda je tekla tudi o položaju mladih v Litiji, saj so udeleženci
prepoznali veliko pozitivno vlogo MC Litija, kakor tudi drugih mladinskih organizacij, kot sta na primer Kliše ter Slomo. Prav mladi so
tisti, ki z mednarodnim sodelovanjem predstavljajo Litijo v širšem
okolju. Skrb za mlade, tako za brezposelne kakor tudi ostale bi morala biti višja prioriteta. Prav tako pa je v množici dogodkov, ki se
odvijajo v litijski občini ni posluha in podpore za dogodke namenjene mlajšim. Žalostno pa je, da se ne skrbi za vizijo prihodnosti, saj
so bili prisotni enotnega mnenja, da občina nima vizije razvoja in da
nima jasnega cilja, kako naj bi izgledala Litija 2025.
Tematika prireditev je bila na splošno ena bolj obsežnih. Med tem
ko so se udeleženci strinjali, da je v Litiji sicer res veliko prireditev, vendar imajo dosti skupnih težav. Opažena je velika apatija in
neaktivnost občanov za dogodke. Naslednji problem in po mnenju
mnogih najbolj pereč pa je neurejenost zunanjih površin za prireditve. Zaradi neobstoječega skupnega in stalnega prizorišča trpi tudi
sama udeležba, saj ljudje ne vedo, kje se kaj dogaja. S postavitvijo
stalnega prizorišča v staro mestno jedro, pa bi le-tega lahko tudi
pomagali obuditi, saj je že dolgo časa brez življenja.
Vabimo tudi ostale nevladne organizacije, da se na pridružite na
prihodnjih posvetih in srečanjih ter se tako aktivno vključite v nadaljnje korake pri iskanju predlogov za razvoj občine Litija in zadovoljevanju prepoznanih lokalnih potreb. Da pa ne boste pozabili
dobrih idej in predlogov pa nam jih zaupajte na info@consulta.si.
Datumi posvetov bodo objavljeni na www.consulta.si

JAVNO POVABILO
Iščemo društva, zavode in ustanove s potencialom! Ste to vi?
Vabimo nevladne organizacije (društva, zasebne zavode,
ustanove) iz občine Litija, da se nam pridružite pri reševanju
izzivov in zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju.
Kdo so nevladne organizacije s potencialom? To so nevladne
organizacije (NVO), ki želijo biti aktivne, se razvijati in prispevati k
razvoju lokalnega okolja. Svoje dejavnosti izvajajo za lokalno okolje, za splošno družbeno korist. To so NVO, ki jim ni vseeno, kaj
se okoli njih dogaja in želijo poiskati nove rešitve za prepoznane
lokalne potrebe.
Na ZLHT- Regionalnem centru NVO bomo takšnim NVO s potencialom v zasavski regiji pomagali in jih podprli s ciljem konkretnih
sprememb.
Med prijavljenimi NVO bomo izbrali tiste, ki boste pokazali pripravljenost na sodelovanje in izpolnjevali predpisane pogoje. Izbranimi
NVO s potencialom bomo ponudili različna izobraževanja, usposabljanja in mentorstvo (predvsem na področjih, kjer bodo NVO imele
največ težav). Tako bomo skupaj krepili vaše organizacijsko, strokovno in zagovorniško področje. Vse z namenom, da boste še boljši
in še bolj uspešni pri doseganju svojih ciljev.
Ste se prepoznali in bi želeli skupaj z nami narediti korak naprej in
kaj res spremeniti? Prijave v program NVO s potencialom zbiramo
do konca maja. Več informacij si preberite na www.consulta.si ali
nas pokličite 059/927-619.

MIZARSKE STORITVE

SALES
Jožef Savšek s.p.
Mala Kostrevnica 11,
1275 Šmartno pri Litiji

GSM: 051/639 416
• MIZARSKI SERVIS • VHODNA,
GARAŽNA IN NOTRANJA
VRATA, PODBOJI • BALKONSKE,
NOTRANJE IN VRTNE OGRAJE
(MACESEN, HRAST, SMREKA)
• VRTNE UTE • KUHINJE
• SAVNE
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Za razstavo realističnega slikarstva je aprila
LILA oddala 7 del. S certifikatom kakovosti sta
bili v Velenju nagrajeni Anita Vozelj in Jelka
Jantol, pohvalo pa je dobila Danijela Kunc. Razstava sodobnega
slikarstva bo v maju v Gornji Radgoni. V LILI pa že pripravljajo dela
junijsko razstavo tehniki: kipartsvo in fotografija.
Za DAN ODPRTIH VRAT V OBČINI ŠMARTNO je LILA se v petek,
20. maja 2016 v Megličevem ateljeju povabila na likovno ustvarjanje mlade iz Šmartna. To je ena zadnjih delavnic pred selitvijo LILE
v Litijo.

RAZSTAVE V LITIJI

LILA obe pomembni obletnici (130 let predilnice in 50 let smrti
slikarke Mire Pregelj) potekata že od februarja. Dokončana so dela
za razstavo INDUSTRIJSKA GRAFIKA, ki je posvečena Predilnici
Litija, odprta bo 23. maja na občini Litija.
PO SLIKARKINIH POTEH je skupen naslov dogodkov v spomin na
akademsko slikarko Miro Pregelj. V soboto, 21. maja je bil v starem
delu Litije v sodelovanju z JSKD OI Litija ob tednu vseživljenjskega
učenja in tednu ljubiteljske kulture organiziran EX TEMPORE LITIJA 2016– slikarstvo in fotografija. Na to ustvarjalno in družabno
srečanje ljubiteljskih likovnikov in fotografov so bili vabljeni tudi
slikarji iz širše Slovenije.
PRAZNIKU V POZDRAV je naslov vsakoletne razstave, ki jo LILA
organizira ob prazniku občine Litija. Dela iz ex empora bodo razstavljena v ponedeljek, 13. junija 2016, ob 18. uri v avli Občine Litija.
Mladi umetniki iz sekcije MALA LILA pa ustvarjajo tudi stripe za
letošnji Tačkov festival.

SLOVO OD MEGLIČEVEGA ATELJEJA

Konec maja poteče pogodba z Občino Šmartno za prostore v Megličevem ateljeju, kjer je LILA delovala šest let in pol in razvijala
svojo dejavnost in dosegala uspehe. V zadnjih šestih mesecih se
je najemnina znatno povečala, LILA za tako že porabila vso zbrano
članarino, za plačilo pa so aktivni člani dodajali še svoje prispevke. Selitev v KC na Stavbah bo potekala v juniju. Za slovo bo pred
zgradbo šmarske knjižnice pripravljena še ULIČNA RAZSTAVA.
Predsednica LILA: Joža Ocepek

RAZPIS ZA VPIS NOVIH
UČENCEV V ŠOLSKO LETO
2016/2017

Glasbena šola Litija-Šmartno bo vpisovala nove učence za šolsko leto 2016/2017 v skladu z veljavno zakonodajo in šolskim
koledarjem za glasbene šole.
Vpis novincev bo potekal v skladu s številom prostih mest pri učiteljih posameznih vzgojno-izobraževalnih programov, prednost pri
vpisu pa bodo imeli glasbeno bolj nadarjeni otroci.
Za vpis v glasbeno šolo morajo kandidati za posamezne inštrumente, petje, balet in sodobni ples opraviti sprejemni preizkus sposobnosti in nadarjenosti.
Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu
2016/2017 vpisali v 1. razred, bodo v prostorih Glasbene šole
Litija-Šmartno v Medgeneracijskem središču Šmelc, Ljubljanska
cesta 3, 1270 Litija, in sicer:
v soboto, 21. maja 2016, od 11. do 13. ure, učilnica št. 5, 8 in 12,
v sredo, 25. maja 2016, od 18. do 20. ure, učilnici št. 5, 8 in 12
ter Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo:
v ponedeljek, 29. avgusta 2016 od 16. do 17. ure, učilnica št. 8.
Potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov
Brez predhodnega sprejemnega preizkusa bomo otroke vpisovali tudi v vse oblike predšolskega in pripravljalnega izobraževanja.
Vpis v vse skupinske oblike glasbenega in plesnega izobraževanja
bo številčno usklajen z normativi in standardi za oblikovanje skupin,
otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do vključno 31.08.2016
oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih skupinah.
Predšolski in pripravljalni programi
Izobraževalni program
Priporočljiva starost
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA
6 let
PLESNA PRIPRAVNICA
6 – 9 let
Izobraževalni program GLASBA
Priporočljiva starost
Predmet
sp. Meja - zg. meja
KLAVIR
7 - 9 let
HARMONIKA
7 - 9 let
VIOLINA
7 - 9 let
VIOLONČELO
7 - 9 let
KITARA
8 - 10 let
KLJUN. FLAVTA
7 - 9 let
FLAVTA
9 - 11 let
KLARINET
9 - 11 let
SAKSOFON
9 - 11 let
ROG
9 - 11 let
TROBENTA
9 - 12 let
POZAVNA
9, 11 - 18 let
NIZKA TROBILA
10 - 18 let
TOLKALA
9 - 18 let
11
- 18 let
ORGLE
pogoj: 4 razredi klavirja
KONTRABAS
11 - 18 let
PETJE
17, 18 - 24
ženske - 17 let, moški - 18 let
Izobraževalni program PLES
Predmet
Priporočljiva starost
BALET
9 let
SODOBNI PLES
9 let
Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z
normativi in standardi za oblikovanje skupin.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem vpisnem
roku!
Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem
naslovu: gslitijasmartno.si
Ravnateljica: Janja Galičič, univ. dipl. muzik.
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Primeri dobrih praks
Zaključek bralne značke 2016

Bralna značka je za člane DU Litija delovala vse do letošnje jeseni v okviru Literarne sekcije. V oktobru lani, pa
je njena mentorica Milena Dimec predlagala, da bi bila ta
dejavnost samostojna in da bi se v letu 2015/16 bralke in
bralci našega društva povezali s Knjižnico Litija, ki že vrsto let organizira
bralno značko za odrasle v srcu Slovenije pod nazivom Srčni bralec.
Knjižnica Litija je v novembru izdala pregleden priporočilni seznam, ki
je obsegal dvanajst pesniških zbirk in 49 leposlovnih del. Vsak bralec
je bil dolžan do aprila, ko se je bralna značka zaključila, prebrati 5 leposlovnih del in eno pesniško zbirko. S tem so bili izpolnjeni pogoji za
pridobitev priznanja SRČNI BRALEC 2016.
22. aprila, na noč knjige, je Knjižnica Litija povabila vse dobitnike priz
nanj na srečanje, kjer je bila gostja, mlada pisateljica in literarna kritičarka Tina Vrščaj. Bilo je zanimivo slišati, s čim vse se ukvarja in kako
je tako mlad postati literarni kritik. Lepo pa je bilo slišati tudi članice
naše Literarne skupine, ki so prebrale nekaj svoje pesmi. Res smo preživeli prijeten in zanimiv večer.
Priznanje Srčni bralec za leto 2016 je skupaj z lepo knjižno nagrado
prejelo 25 bralcev, od tega nas je bilo iz našega društva 13 in na to smo
ponosni. 
Iva Slabe

Pestra športna dejavnost upokojencev Litije

Športna sekcija pri Društvu upokojencev Litija je v tem obdobju zelo
aktivna, saj potekajo tekmovanja v različnih športnih disciplinah v okviru Zasavske pokrajinske zveze /ZPZ/.
V organizaciji DU Litija je bilo izvedeno tekmovanje v šahu ekipno. Sodelovale so ekipe iz društev upokojencev Trbovlje, Zagorje, Radeče in domače Litije. Zmagali so upokojenci iz DU Trbovlje, litijska šahovska ekipa,
pa je zasedla drugo mesto, ki je nastopila v postavi Srečko Obolnar, Adolf
Berložnik, Rufad Sadikovič, Nino Sekulić, Ivan Bric in Franc Možina.
Ženska ekipa v kegljanju je tekmovala sama saj drugih ekip iz Zasavja
ni bilo na tekmovanju, ki se je odvijalo na kegljišču v Litiji. Za ekipo
DU Litija so nastopili Beti Prašnikar, Darja Celestina, Marija Molka in
Jana Novak. Z potrjenim rezultatom so se kegljavke uvrstile na državno
prvenstvo, ki bo jeseni v Celju.
Naslednje športno tekmovanje v okviru ZPZ je bilo tekmovanje v streljanju in ekipna tekma v kegljanju. Ekipa strelcev iz DU Litija je v sestavi
Edo Srebrnjak, Alojz Molka in Marjan Rogelj zasedla četrto mesto. Vsekakor se pozna, da brez pravih treningov ni dobrih rezultatov. Spodbudno
pa je, da se je ekipa sestavila in dobro opravila svoje delo na strelišču.
V tekmovanju kegljaških ekip iz Zasavja, je ekipa DU litija zasedla četrto mesto. Na tekmovanju v Zagorju so barve litijskih upokojencev
zastopali Ludvik Novak, Jani Mladenič, Stanko Tegelj in Ferdo Kunstelj.
Sicer, pa so zmagali upokojenci iz ekipe Zagorja.
Koncem meseca maja so na sporedu še tekmovanja v balinanju in pikadu za moške in ženske ekipe ter tekmovanje v ribolovu. Navedenih
tekmovanj se bodo udeležili tudi športniki iz društva upokojencev Litija.

Mirko Plaznik

Pohod SEMIČ - KRUPA

V soboto 30.4.2016 je bil najlepši dan v tednu, naša skupina planinske
sekcije DU Litija pa se je namenila obiskat Semič in reko Krupo. To
poučno pot nam je predstavi g. Jože Drnovšek. Voditeljica gdč. Alenka
pa nam je o svojem mestu, okolici tega področja in reki Krupi orisala
zgodovino in predstavila njene spomenike. Mesto leži na kraških tleh, v
vznožju dveh hribov. V strmini pod hriboma so vinogradi in zidanice, ki
krasijo mesto. Na ravnini pa je veliko kamenja, skal in vrtač. Rodovitne
zemlje skoraj ni, le manjši vrtovi. Semič se ponaša z bogato zgodovino
od turških upadov do 2. Svetovne vojne. Na poti do izvira reke smo
si ogledali manjši nasad najstarejših divje rastočih in užitnih dreves,
grmov: glog, češmin, nešplja in drugi. Vstopili smo tudi v kraško jamo,
ki ima na vrhu okno. Po dveh urah in pol smo prispeli do izvira reke
Krupe. Tu mogočna skala visoka 30 metrov, pod njo pa trije izviri reke z
veliko količino vode ustvarjajo mogočen zgled. Barva vode ki se preliva
iz zelene v modro daje Krupi svoj čar. V kraju Otok stoji maketa letala,
ki je številnim ljudem reševal življenja in govori o ljudeh ki so delali
čudeže. Ta pot nam je dala misliti.
Mila Grošelj

Ob zeleni lepotici na Dolenjsko

Jutro je bilo neprijazno, saj so nebo prekrivali temni oblaki in malo pred
tem je še deževalo. Pa se je vse obrnilo v lep, sončen dan. DU Litija je tega
dne, 5. maja, organiziralo izlet za svoje člane na Dolenjsko. Obetal se nam
je zanimiv in zabaven dan. Najprej smo se odpeljali po cesti ob reki Krki,
mimo Žužemberka, do majhne vasi Obrh, kjer so nas sprejeli v Destilarni
in čokoladnici Berryshka. Popeljali so nas skozi proizvodne obrate in nam
predstavili, kako izdelujejo destilate, nato pa smo skozi stekleno steno
pogledali tudi v čokoladnico. Na koncu smo se v njihovi novi brunarici, namenjeni degustaciji in prodaji, posladkali z marmelado iz aronije, z raznimi
čokoladnimi slaščicami in seveda z njihovimi destilati. Borovničev liker so
nam postregli kar v čokoladnih kozarčkih. Zelo okusno in praktično.
Pot smo nadaljevali proti Novemu mestu, kjer smo se točno ob 12. uri
vkrcali na Rudolfov splav. Sprejela nas je Primičeva Julija, ki je najprej
obujala spomine na Prešerna in nam zaupala, da v njenem prisiljenem
zakonu ni bilo sreče. Pokazala nam je tudi hišo, v kateri je živela s
svojim možem. Medtem, ko je
splav počasi drsel po gladini
reke Krke, nam je predstavila
zgodovino Novega mesta in
nas opozorila na pomembne
zgradbe, ki so se nam odkrivale na bregovih zelene lepotice.
Prav kmalu se nam je pridružila tudi perica. S sabo je
prinesla lesen škaf in v njem
žehto. Potožila je, da ima zaradi tega, ker si je gospoda omislila pralne stroje, zdaj manj dela, vendar
jo to ne skrbi preveč, kajti ona pere »eko« in obetajo se boljši časi. Prihodnost je na njeni strani. Nekaj perila je ročno oprala kar na splavu,
na njeno povabilo pa ji je priskočil na pomoč tudi eden naših članov.
Perica in njena »žehta« sta izvabljala iz nas valove smeha. Da dobre
volje ni zmanjkalo, je ves čas skrbel tudi harmonikar. Pridružili smo se
mu v petju Slakovih pesmi in na splavu tudi zaplesali.
Med vračanjem v varen pristan se je član naše druščine z odliko izkazal
na izpitu za splavarja. Po javni splavarski zaobljubi je dobil tudi pisno
potrdilo o znanju in splavarskih veščinah. Njegov uspeh smo pozdravili
z močnim aplavzom. Naslednjič nas bo po Krki popeljal kar on.
Naša zadnja postaja je bil Otočec. Po kosilu smo se podali na sprehod
po otoku sredi reke, nekatere pa je lep dan zvabil, da so pot nadaljevali
še do gradu Struge. Okrog njega se razteza prostrano igrišče za golf,
kjer je svoje znanje in srečo preizkušalo kar nekaj golfistov.
V poznem popoldnevu smo Otočec, dragulj dolenjskega turizma, zapustili in se po dobri uri vožnje vrnili v Litijo. 
Milka Rogelj
NAPOVEDNIK:
4.6. Pohod SEŽANA - BAZOVICA – PRIMORSKA; 12.6. Pohod VELIKOLAŠKA K. POT – 24 LET PS; 16.6. Srečanje z DU TABOR MARIBOR V
Mariboru; 18.6. Pohod MIRNA PEČ – SLAKOVA – PAVČKOVA
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

V ponedeljek, 11. aprila 2016, smo se krajani Dol na povabilo župana g. F. Rokavca in zavzetega koordinatorja g. J. Praha, udeležili
ekskurzije na Solčavsko. Že prvi postanek v Mozirju je dal slutiti,
da so primeri dobrih praks prisotni nedaleč od nas, saj se večji del
lokalne skupnosti Mozirja ogreva na biomaso. Les koristijo iz okoliških gozdov, ki ga predelajo v biomaso, pelete, oz. koristijo za manjšo elektrarno. S tem je potprta ideja, da naj lokalni razvoj bazira na
lokalnih in ekološko sprejemljivih resurjih. Pot nas je vodila v Rinko,
kjer so nam predstavili svojo uspešno zgodbo in pokazali razvojne
poglede za vnaprej. V občini
Solčava razvojno politiko gradijo okoli interperetacijskega
centra Rinka v
okviru projekta
»Gorski les«.
Navdušujoča
je panoramska
cesta, višjegorske turistične
kmetije, zgleden je primer izletniške kmetije Klemenšek na 1145 mnm. Vse te
perspektive so vezane na gozd in gozdni prostor ter dela. Vodil nas
je bivši župan g. Alojz Lipnik, ki je ob pomoči širše skupnosti zaslužen za tak razvoj širše solčavske doline. Ali se da iz tega kaj
naučiti? To nam je župan predložil v razmislek ob slovesu.
Tokrat so občinski veljaki vzeli vse skupaj nekoliko bolj zares,
saj so 3. maja obiskali podjetnike v KS Dole pri Litiji. Najprej
so pozornost namenili
podjetju ROTAL, družinskemu podjetju, ki že
od leta 1972 posluje na
tem prostoru. Iz prvotne
proizvodnje avtoplaščev
za kmetijske stroje, je
svojo dejavnost razvilo
v obnovo pnevmatik za
osebna in kombi vozila.
Zanimala jih je predvsem
novo oblikovana linija obnove tovornih pnevmatik na vroč način,
ko se le ta, ko je izrabljena, ponovno obnovi in vrne v uporabo.
Obisk g. župana Francija Rokavca, podžupanje ga. Liljane Lovše in
podžupana g. Borisa Doblekarja in predstavnikov KS je bil že nekaj
časa načrtovan, tokrat pa so se seznanili tudi s težavami inovativnega in ekološko naravnanega
podjetja, ki kljub turbulentnim
časom uspešno posluje v odročnem kraju litijske občine.
To so zlasti neurejene ceste za
dostop materiala in njihovih gotovih produktov. Sledil je obisk
še nekaterih krajevnih podjetnikov, kjer velja izpostaviti
družino Vresk, ki se je pred nedavnim pogumno lotila predelave mesa in mesnih izdelkov.
Mar ni ekološko sprejemljivo, da se ogromna tovorna pnevmatika
ne zavrže, temveč obnovi po sodobnem vročem postopku in vrne
v ponovno uporabo? Ali ni to eden primerov dobre prakse, da
številni zavzeti podjetniki vztrajajo na podeželju, premnogokrat
pozabljeni od občinskega litijskega središča? S svojim trdim delom dajejo kruh številnim družinam, se razvijajo in s tem polnijo
občinsko in državno blagajno.
Zvečer je sledil še sestanek, na katerem naj bi nadgradili začeto
zgodbo »Oglarske dežele« in določili aktivnosti, ki bodo krajane Dol
nekoč popeljale na seznam uspešnih zgodb.
Jožica Vrtačnik

ČEBELJI BUM
Čebelnjak je bil na naših kmetijah v preteklosti kar eno od gospodarskih poslopij. Vzeti s pomočjo čebel, kar narava sama ponuja,
ob tem pa imeti še oprašeno sadno drevje, je neprecenljiva vred
nost dejavnosti teh žuželk.
Ko so se pred leti pojavile uničujoče bolezni čebel, so mnogi čebelarji obupali. Zdaj so bolezni obvladljive, seminarji o čebelarjenju so skoraj obvezni in rezultat je spet množica mladih čebelarjev
(seznam vaških čebelarjev na - www.vace.si/cebelarji.htm.). Obnavljajo se stari čebelnjaki in gradijo se novi.
Slovenci imamo svoje pasme domačih živali: psa kraševca, lipicanca, bovško in solčavsko ovco, srnasto kozo, štajersko kokoš, …
in naš največji ponos je svetovno
NAJBOLJ PRIDNA (pa tudi pikajoča) slovenska pasma čebele KRANJSKA SIVKA (sl.).
Prvi učitelj čebelarstva na svetu je
bil Slovenec – Anton Janša iz Žirovnice. Poučeval je na cesarskem
dvoru. Njegov rojstni dan je bil 20.
maj 1734 in 20. maj je Svetovni
dan čebel. (Morda ste ravno na ta
dan prejeli tudi Občana.)
Na GEOSS-u se zbirajo simboli
slovenstva. Družinsko gledališče Kolenc ima v svojem programu
kar nekaj najpomembnejših slovenskih literarnih junakov: Martina
Krpana (nacionalnega junaka), Kekca (mladinskega junaka), Mačka
Murija (otroškega junaka)… Zdaj se nam je priključila še Čebelica
Sivka, simbol slovenstva med živalmi, ki predstavlja tudi ljudi, saj
smo baje pridni kot čebelice.
Uživajmo zdrave čebelje pridelke, da se bomo lahko čim dlje imeli
radi! Zvonček Norček
Odtipkajte še: http://www.vace.si/OCKA.htm

RAZMIŠLJANJE OB PROSLAVI
NA JAVORSKEM PILU
Kljub slabi vremenski napovedi se je letošnje proslave na Javorskem Pilu udeležilo rekordno število obiskovalcev. Veliko je bilo
mladih, kot da bi hoteli povedati, da ta praznik nikoli ne bo utonil v
pozabo. In prav je tako.
Udeleženci so začeli prihajati že uro pred pričetkom Prišli so obuditi spomin na tiste, ki so se v tistih usodnih dneh odzvali klicu domovine. Mnogo jih je položilo svoja mlada življenja na oltar domovine.
Niso nasedli močni propagandi, da so partizani antikristi in da se
ne borijo proti okupatorju temveč proti veri. Ta zlagana propaganda
je zavedla marsikaterega mladega fanta. Resnica pa je bila drugačna. Ravno kmečki fantje, delavci, študentje so med prvimi prijeli za
orožje in se uprli okupatorju, ki je tako samozavestno želel poteptati našo zemljo in ljudi, ki živijo na njej. Hoteli so nas učiti kako se
orje in seje, kot da ne bi znali brez njihove pomoči, čeprav smo to
počeli že stoletja. Pokončen in zaveden Slovenec ni nikoli dovoljeval, da bi mu samo ukazovali in ga učili kaj mora početi. Slovenci se
nismo nikoli sprijaznili, da smo narod hlapcev.
Da je temu tako so med prvimi dokazali borci 5. Slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade »Ivana Cankarja«. Ta brigada je
predstavljala elitni del slovenske partizanske vojske. Borci niso
poznali strahu. Vedno so bili tam, kjer je bilo najtežje. Tudi 28.
septembra 1944 leta, ko so se na Javorskem Pilu spopadli z belogardisti in Nemci. Borba je bila huda. Na bojišču je obležalo 26
partizanov, 29 je bilo ranjenih, 29 pa pogrešanih.
Takole je na kratko opisal bitko Mirko Mantel, ki je bil v tej borbi
komandir 2. čete 3. bataljona Cankarjeve brigade.
»Dne 28 .septembra 1944 smo se vračali skupaj z Gubčevo brigado
potem, ko smo napadli Polšnik in Veliko Presko. Med 6. in 7. uro
zjutraj smo na Pilu padli v zasedo belogardistov in Nemcev. Spredaj
so šli borci 1. čete 3. bataljona in sicer po cesti Reka-Javorski Pil-Moravče. Sovražnik je to predhodnico pustil naprej. Naša 2. četa
3. bataljona pa se je približevala Javorskemu Pilu. Na desni strani
prelaza sem opazil neznano vojsko. Ko je do mene prispel Alojz
Dragan, komandant brigade, me je vprašal, če je prehod zasedla
Gubčeva brigada. Odgovoril sem mu da ne. Komandant brigade mi
je dal nalog, da formiram trojko in pregledam okolico. Med pregledom terena pa je zaropotalo. Že v prvem napadu je padlo nekaj
mojih tovarišev. Bitka se je stopnjevala tako, da je prišlo do boja od
blizu, ko smo bili eni od drugih oddaljeni le še 10-15 metrov. Po jurišu pa smo se z ranjenci umaknili nazaj proti Reki. Med tem pa so
belogardisti že prestregli naše težke ranjence in jih začeli pobijati.«
To je le del izpovedi enega od junakov bitke na Javorskem Pilu.
Javorski Pil je tako postal kraj, ki nas spominja na dogodke iz NOB
in na vse naše heroje, ki so se borili za osvoboditev naše zemlje. Na
Jožeta Borštnarja – Gabrovčana, komandanta 9. korpusa NOV Slovenije, ki je osvobodil Primorsko, Trst in Gorico, na njegovega brata
Robija, ki je kot komandant Tržaške divizije, že leta 1943 padel v
vasi Lipa na Krasu, na Franca Poglajna –Kranjca, ki je v zaključnih
bojih poveljeval 7. korpusu NOV Slovenije.
Teh bojev proti okupatorju pa ne bi bilo, če 27.4.1941 ne bi prišlo
do ustanovitve OF Slovenije. Takrat smo bili Slovenci enotni. Zbrali
smo toliko moči, da se skupno upremo okupatorju. Ustanovitev OF
je bil naš skupni projekt. Imel je dva cilja: izgon okupatorja in delavcem omogočiti dostojno življenje. To drugo pa nekateri »politiki«
smatrajo za revolucijo. Kot da je to nekaj strašnega in pregrešnega.
O ustanovitvi OF je bilo povedanega in napisanega že veliko. Ko
smo mislili, da bomo vsako leto mirno in dostojanstveno praznovali
ta za nas izredno pomemben mejnik v naši zgodovini, so se kar na
enkrat pojavili posamezniki (sami se imajo za »nove osvoboditelje«
Slovenije). Trdijo, da je bila ustanovitev OF odvečno dejanje in da
bi bilo bolje, če bi ostali v »zapečkih« in mirno čakali, da nas osvobodijo drugi. Po njihovih trditvah naj bi to bili člani antihitlerjevske
koalicije. To so tisti, ki so takoj po vojni vrnili domače izdajalce v
države, v katerih so počenjali grozodejstva ves čas okupacije. Kakšna zmota. Sedaj jih moti vse – peterokraka zvezda, baje samo
zato, ker je rdeče barve. Motijo jih pesmi, proslave, moti jih vsak
spomin na štiriletno borbo proti okupatorju naše zemlje. Moti jih
tudi to, da ne morejo udejaniti vsega tistega, kar jim je ob nedeljah
sporočeno iz prižnice. Krčevito se trudijo, da bi razširili krog svojih
simpatizerjev. Tu so se ušteli. Krog se hitro oža.
Ne, spoštovani sodržavljani. Ne moremo pristati na to, da bi nas
prepričali, da naj ne razmišljamo z lastno glavo. Preveč smo pokončni in pa če hočete samozavestni, da bi popustili pred takimi
nesmiselnimi zahtevami. Ne moremo pozabiti na vse žrtve mladih
fantov in deklet, ki so domovini darovali največ kar so imeli. Ne moremo pozabiti na Tisje, Javorski Pil, Urha, Osankarice, Javorovice.
Ne, ker na te dogodke preprosto ne moremo in ne smemo pozabiti.
Tega se zavedajo tudi mlade generacije. Dokaz smo dobili v petek,
27.4.2016. Mladi dobro vedo, kaj jim je treba storiti, da bi ohranili
spomin na junaška dela njihovih očetov in dedkov. Upajmo, da se
bo to »posvetilo« tudi tistim, ki vodijo našo državo. Naj se to zgodi
čim prej. 
Lojze Erjavec

DRUŠ T VA

Maj 2016
(nadaljevanje s 1. strani)

20. POHOD OD CERKVICE
DO CERKVICE NA POLŠNIKU NEDELJA, 5. JUNIJ 2016

Program:
• ZBOR POHODNIKOV od 8.30 - 9.OO pri župnišču na Polšniku z
jutranjo pogostitvijo ter pevskim pozdravom MOPZ POLŠNIK in
LJUDSKIMI PEVKAMI IN GODCI S POLŠNIKA
•O
 strež: ŽENSKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA IN HARMONIKAR NEJC GRM
•S
 transki vrh: MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA IN PRIKAZ GAŠENJA Z ROČNO GASILNO BRIZGALNO, S KONJSKO
VPREGO, V IZVEDBI PGD POLŠNIK.
•G
 linjek – maša v naravi ob 13.00: ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA,
mašuje: pomožni ljubljanski škof dr. Anton Jamnik
•K
 oprivnik – zaključna prireditev ob 14.00: pri lovski koči (pod šotorom), kulturni program z vsemi sodelujočimi skupinami ter z
ANSAMBLOM ZIMZELEN, nagradno žrebanje,
- RAZSTAVA DOMAČIH DOBROT DPŽD POLŠNIK,
- RETROSPEKTIVA FOTOGRAFIJ DEVETNAJSTIH POHODOV.
Novost: NATEČAJ za NAJBOLJ IZVIRNO FOTOGRAFIJO: pohodniki,
ki bodo na 20. pohodu naredili odlično fotografijo in jo poslali na
natečaj, (razpis bo v juniju) si bodo lahko prislužili lepe nagrade!
Zato vabljeni k sodelovanju!
Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije, dolga je 12 km.
Priporočamo dobro obutev. Vsak prijavljen pohodnik prejme pohodniško izkaznico, obesek, bon za kosilo, jutranjo kavico ali čaj ter
domače dobrote in je vključen v nagradno žrebanje na zaključni
prireditvi. Več na www.polsnik.si

Veselo prepevanje z Ljudskimi pevkami
in godci na Polšniku
V soboto zvečer (16.4.2016) se je v dvorani na Polšniku veliko prepevalo. Ljudske pevke in godci so na svoj letni koncert povabili
prijatelje, skupino Sončki iz Ljubljane in skupaj so nam ustvarili
čudovit večer. S svojimi šalami in z odlično igro sta večer popestrila
Rozi (Vida Sladič) in Štef (Slavko Kos), ki sta povezovala program.
Hudomušnost o življenjskih resnicah je njuno vodilo in smeha ni
manjkalo. Gostje so ob spremljavi harmonike in doma narejenih
glasbilih peli slovenske pesmi, ob katerih smo lahko prepevali tudi
poslušalci. Domače ljudske pevke so že na seminarju pred mesecem dobile pohvalo za odlično petje in to so na sobotnem koncertu
ponovno dokazale. Seveda so svoje dodali tudi godci in vsi so odlično opravili svoje delo. Predstavili so nekaj novih pesmi, katere so
nadgradili tudi z igro. Harmonikarja Jožeta, ki okreva po operaciji,
je tokrat nadomestil Pavle Kokalj, za kar se mu pevke in godci lepo

zahvaljujejo. Na družabnem srečanju po koncertu ni manjkalo prepevanja in plesa.
V tretjem življenjskem obdobju je zelo pomembno, da človek ostane dejaven in naši kulturniki dokazujejo, da je družbena aktivnost
pomemben del njihovih življenj, saj jim to prinaša nova poznanstva,
zabavna druženja in izkušnje, ki jih z veseljem delijo. Vse pohvale
vsem. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste si vzeli čas in s svojim
obiskom potrdili, da njihov velik trud ni bil zaman.
Mateja Sladič-Vozelj

dom tisje
OSTEOPOROZA - TELOVADBA KOT
PREVENTIVA

Osteoporoza je bolezen z zmanjšanjem kakovosti in
količine kostnine, ki oslabi kosti, da se zlomijo že pri
najmanjših poškodbah ali navadnih obremenitvah.
Kosti, ki so bile močne, postanejo zaradi osteoporoze krhke in lomljive. Ločimo dva tipa bolezni glede na starost:
• T ip 1 - pojavi se pri ženskah po menopavzi, ko se močno zmanjša
količina estrogena. Razvije se med 50. In 70. letom starosti. Bolj
je značilna za žensko populacijo. Največkrat so prelomi kosti v
zapestju in hrbtenici.
• T ip 2 - razvije se po 70 letu starosti. Ženske so dvakrat bolj dovzetne kot moški. Največkrat pride do prelomov kolka in hrbtenice.
Osteoporoza je lahko sekundarna, zaradi različnih vzrokov (endokrinološka obolenja, rakava obolenja, vnetne bolezni in drugo ).
Razširjenost osteoporoze v Sloveniji je pri ženskah, starejših od 50
let 27.5 % in pri moških starejših od 60 let 14.6 %. Osteoporozo lahko odkrijemo z merjenjem mineralne kostne gostote. Preiskava je
kratka in neboleča. S ponovnimi meritvami lahko ocenimo izgubo
kostne gostote in učinke zdravljenja.
Dejavniki tveganja:
- genetsko pogojeni dejavniki: ženski spol, starost (s starostjo
se kostna gostota manjša), etnični izvor (belci, azijci), družinska
obremenitev (sorodniki z osteoporozo, zlom kolka pri starših),
drobna telesna konstitucija, nizka telesna teža (pod 60 kilogramov), zgodnja menopavza pred 45. letom )
- dejavniki življenjskega sloga: uživanje večjih količin kofeina, alkohola,
kajenje, pomanjkanje kalcija in vitamina D ter telesna nedejavnost.
- nekatere bolezni in zdravila.
Osteoporozo lahko preprečujemo z nastankom močnih kosti pred
30. letom starosti z dovolj gibanja in pravilno prehrano, ki naj vsebuje dovolj kalcija. Odrasel človek potrebuje za dobro oskrbo svojih
kosti od 800 do 1200 mg kalcija na dan. Otrok ga potrebuje še več,
do 1500 mg. Osteoporoza nastane takrat, ko se naravno ravnovesje
v telesu poruši, ko telo porabi več kalcija, kot ga lahko nadomesti.
Kaj se pri osteoporozi priporoča?
- Uživati je potrebno čim več fermentiranih izdelkov iz svežega mleka (sveža sirotka, sirarska skuta in mladi sir), dovolj sadja, zelenjave, predvsem temnolistne, tudi korenasta zelenjava je dober vir
kalcija in drugih rudnin. Ravno tako so priporočljivi oreški, oljna
semena in stročnice.
- Potrebno je piti dovolj vode, da se bodo kosti lahko obnavljale.
- Vsak dan je priporočljivo oditi za 15 do 30 minut na sonce.
- Dovolj se je potrebno gibati.
TELESNA DEJAVNOST
Gibanje mišic močno spodbuja delovanje kostnih gradilnih celic,
osteoblastov. Zmerna športna dejavnost torej krepi mišično in kostno tkivo. Hkrati se veča tudi splošna obrambna sposobnost. S
telesno vadbo, ki vključuje vaje za trening ravnotežja in koordinacije, se doseže boljše ravnotežje, gibljivost in mišično moč in manjšo
možnost padcev in s tem zlomov kosti. Telesna vadba mora biti
učinkovita, enostavna in varna. Pri osteoporozi se je treba izogibati
sunkovitim upogibalnim vajam (fleksija).
Primerne so tiste dejavnosti, ki vključujejo hojo, tek, igre z žogo,
vaje z lažjimi utežmi ali posebni elastični trakovi - theraband trakovi. Priporočljiva je redna vadba 3 do 4 krat na teden po 30 minut.
Najprej delamo raztezne vaje za hrbtne mišice, nato zadnje stegenske mišice, sprednje prsne in ramenske mišice ter stranske odklone
hrbtenice. Raztezamo le toliko, da ne začutimo bolečin. Vsako vajo
ponovimo 3 do 4 krat. Ko mišice raztegnemo, delamo vaje za krepitev mišic. Krepimo drobne mišice hrbtenice in trebušne mišice, s
katerimi stabiliziramo hrbtenico in medenico. Nato krepimo mišice
ramenskega obroča in rok. Dodamo še vaje za krepitev mišic kolka,
kolena in gležnja, s katerimi izboljšamo hojo in stabilnost telesa.
Vajo lahko ponovimo 8 do10 krat. Med sklopi lahko naredimo nekaj
dihalnih vaj. Vadbo lahko kombiniramo z uporabo lažjih uteži ali
theraband trakovi, odvisno od naše telesne pripravljenosti. Lahko
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povečujemo števi
lo ponovitev, na
ta način pridobimo na vzdržljivosti. Vaje delajmo
tako, da bo intenzivnost primerna
in ne pretirana.
Izogibati se moramo dejavnos
tim, kjer je večja
možnost padca
kot so: smučanje,
deskanje, rolanje,
drsanje, tenis, intenzivna aerobika,
jahanje
Če ste mladi, si poskušajte zagotoviti dobro kostno banko z
ustrezno prehrano in gibanjem.
Če ste že starejši, lahko vadite sami ali pa ste vključite v različne telovadne skupine. Ena izmed takšnih je tudi skupina za
osteoporozo v Domu Tisje, enota Litija, ki je namenjena vsem
zainteresiranim občanom. Skupina deluje pod vodstvom fizioterapevtke.
Aleksandra Amon-Mahkovic, diplomirana fizioterapevtka
Branka Pihler, diplomirana fizioterapevtka

Gala prireditev –
petletnica NLP

5-letnico smo v PŠD NLP proslavili skupaj
z gosti: Vidom Valičem, Vesno Zornik in basistom Nikolo Matošičem ter Leo Rihter in
Benjaminom Fliskom. Prav tako smo gostili plesno skupino Face,
katero res vrhunsko vodi tudi naša koreografinja in trenerka Tjaša
Dražumerič. V ospredju prireditve pa so bili naši plesalci, ki so splesali svoje najboljše plesne izdelke pod vodstvom naših trenerjev:
Nataše Lovše Pepelnak, Deana Benedika, Mojce Sečkar, Tadeja
Premka, Maše Mesarič in Katjuše Premk. Koncept in celotno organizacijo prireditve sta prevzela Tadej Premk in Maša
Mesarič. Nalogo sta odlično opravila, saj so si gledalci v uri in pol lahko ogledali pestro paleto gibov, povezanih v celoto s čudovito glasbo in celostno podobo
zgodb, ki so se odvijale na odru. Veseli nas, da so naši
otroci dobili priložnost občutiti in doživeti prireditev
na takem nivoju, na baletnem podiju, pod sloji luči v
polni dvorani, kjer si jih je ogledalo okoli 600 gledalcev. Veseli smo bili tudi gostov: župana občine Litija,
g. Francija Rokavca, predsednika Plesne zveze Slovenije Zorana Kljuna, Jadrana Živkoviča, mednarodnega
sodnika in strokovnjaka na področju stepa ter drugih,
ki so prireditev podprli in jo naredili še bolj svečano.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo tudi vsem
donatorjem, brez katerih nam ne bi uspelo izvesti prireditve na takšnem nivoju. Res bilo je nepozabno, vsa
ta vznemirjenost, iskrice in ta plesna energija, ki smo
jo lahko zaznali. Enkrat plesalec - za vedno plesalec!

Plesni bazar in InterDanceFest

Plesalci društva NLP pa so v aprilu nastopali in tekmovali tako doma, kot tudi v tujini. Mlajše selekcije
so se predstavile na Plesnem bazarju, območni reviji
plesnih skupin v Litiji. S svojimi nastopi so pričarali
pravo plesno vzdrušje v Kulurnem centru Litija. Skupina Otroci iz Kresnic, katero vodi Nataša Lovše Pepelnak, se je z izvrstno izvedbo točke Levji kralj uvrstila na regijsko plesno revijo, ki bo 21. maja 2016 v
ljubljanskih Španskih borcih. Mladinci in člani pa so
se udeležili tekmovanja InterDanceFest v Sarajevu,
ki je potekal 15-17.4.2016. V koreografiji Katjuše je
mladinska formacija In the making osvojila 1. mesto
v kategoriji street dance show formacije, prav tako pa
si je v članski konkurenci zlato medaljo priborila tudi
formacija Home Alone, ki deluje pod taktirko Tadeja.
Članska formacija je bila uvrščena tudi v veliki finale,
kjer je med vsemi formacijami na tekmovanju zasedla
3. mesto. Verjamemo, da so rezultati dobra popotnica
za Državno prvenstvo, ki bo konec junija v Medvodah.

DRUŠT
RUBRIKA
VA
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Sedmo študijsko leto
se izteka
V maju se zaključujejo letošnje bogate dejavnosti v Društvu U3 Litija in Šmartno. Realizirali smo
načrtovano(delo v študijskih krožkih, delavnicah, predavanjih i ekskurzijah), ostane pa nam še nekaj dogodkov.
V drugi polovici maja smo bili člani zelo aktivni, saj smo prvič organizirali SOBOTNO DOPOLDNE pred Mestnim muzejem Litija, kjer
so se predstavili člani različnih društev s svojimi izdelki ali dejavnostmi. Sobotno dopoldne bomo ponovili 9. julija 2016 med 10. in
12. uro. Tudi takrat vas vabimo, da nas obiščete.
Vabimo na PETKOV VEČER z naslovom Generacije, podajmo si
roke, ki bo potekal na ploščadi pred Športno dvorano Litija, 27.
maja 2016 med 18. in 20. uro. Nastopili bodo otroci iz vrtca, šole,
mladi, vnuki članov društev, ki bodo s tem simbolično podali roke
nam, starejšim, v tretjem življenjskem obdobju. Prireditev bomo
popestrili s stojnicami z različnimi izdelki, prijetnimi za oko.
V Knjižnici Šmartno pa si lahko ogledate razstavo Študijskega krožka Keramika z naslovom Viseče stenske dekoracije od 31. maja
dalje. Prijazno vabljeni v našo družbo. 
Milena Dimec

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
DAN JAGOD IN
ŠPARGLJEV NA BREGU
PRI LITIJI, NEDELJA,
29. MAJ 2016
Kaj je lepšega kot uživati spomladanske sončne dni na prostem? Uživati jih ob imenitni kulinarični ponudbi iz sestavin,
ki prepričajo še tako zahtevne jedce seveda!
Očarljiva vasica Breg pri Litiji je že dolgo znana po svoji pridelavi
izjemno okusnih jagod in špargljev. V ta namen Društvo za razvoj
podeželja LAZ vsako leto organizira dogodek, ki se ga udeleži več
tisoč obiskovalcev, ki
proslavlja prav ta dva slastna ploda. Letošnji že 6.
po vrsti obljublja da bo še
posebno zanimiv.
Soustvarjalci letošnjega
dogodka bodo poskrbeli za pestro dogajanje
skozi cel dan. Poleg že
znanih pokušin raznovrstnih špargljevih jedi in jagodnih napitkov ter sladic boste
obiskovalci ob nakupu zdrave zelenjave in sadja prejeli še recepte.
Rokodelci, ki bodo popestrili ponudbo na dogodku, pa vas bodo
povabili k ustvarjanju unikatnih izdelkov.
Ob zvokih Litijskega odmeva se boste lahko tudi zavrteli.
Poskrbljeno bo tudi za animacijo najmlajših, ki se bodo vključili v
ustvarjalne delavnice, ali se igrali na otroškem igrišču.
Vabljeni na kulinarično doživetje v naravi!
Več informacij: www.laz.si, drustvo.laz@gmail.com,
GSM: 070 303 321

Slovenci gojimo
čebelarsko tradicijo
Čebelarstvo je kmetijska dejavnost, ki ima na
ozemlju naše države že dolgotrajno tradicijo.
Zasluge za to imajo številni znani čebelarji – učitelji, duhovniki, mentorji, ki so svoje znanje s tega področja prenašali tako na druge kot tudi iz roda v rod oz. na mlajše generacije.
Tako smo Slovenci v 18. stol. dobili prvo čebelarsko knjigo, ki jo je
v nemščini napisal slovenski čebelar in učitelj čebelarstva na čebelarski šoli na Dunaju Anton Janša, v slovenščino pa jo je prevedel
župnik Janez Goličnik. In ker je 20. maj rojstni dan Antona Janše,
bo Republika Slovenija Organizaciji združenih narodov predlagala,
naj ta dan razglasi za svetovni dan čebel.
Kot rečeno, so znanje čebelarjenja v preteklosti – tako pa je še
dandanes –posameznikom ali skupinam posredovali tudi mentorji.
V Sloveniji je čebelarstvo zelo dobro organizirano, saj gradi svoje
temelje že pri najmlajših. Trdimo lahko, da smo v primerjavi z drugimi čebelarstvi po svetu edinstveni. Že desetletja je pri nas znano
mentorsko delo v čebelarskih krožkih. Sprva so bili krožki, ki so
delovali na osnovnih šolah po Sloveniji, v domeni društva ali kar posameznega čebelarja. Šlo je za številne čebelarske zanesenjake, ki
so s svojo iznajdljivostjo prenašali znanje o čebelarstvu na mlade.
Pozneje je Čebelarska zveza Slovenije krožke povezovala na letnih
srečanjih mentorjev in državnih tekmovanjih mladih čebelarjev. Zadnje desetletje pa se je na tem področju zgodil velik premik. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je delo čebelarskih
krožkov uvrstilo v program Javne svetovalne službe v čebelarstvu. V
tem obdobju sta nastala 40-urna učna načrta za čebelarstvo za nižjo in višjo stopnjo, po katerih od tedaj poučujejo mentorji. V okviru
programa skušamo krožkom zagotoviti nekatere pripomočke za
njihovo delovanje, med drugimi tudi učbenike z delovnimi zvezki.
Vsako leto se povečuje tako število čebelarskih krožkov kot tudi
število učencev in dijakov,
ki so vključeni vanje. Na
osnovnih in srednjih šolah
zdaj deluje skupaj 163 krožkov, vanje pa je vključenih
več kot 2300 otrok in mladostnikov. Če to število primerjamo s številom izpred
osmih let, se je število čebelarskih krožkov v tem obdobju povečalo za 114 odstotkov, število krožkarjev pa za 170 odstotkov. Lahko smo ponosni,
da so brezplačni čebelarski krožki, za katerih delo po večini skrbijo
člani čebelarskih društev, edinstven primer tudi v sistemu osnovnošolskega izobraževanja. Kje bi se lahko otroci bolj poglobljeno
naučili osnov čebelarjenja, če ne pri izkušenih čebelarjih praktikih?
Kot je zapisano v navodilih za uporabo učnega načrta za čebelarske
krožke, mentorji opravljajo pomembno delo – otrokom in mladostnikom pomagajo
razviti čebelarsko
znanje, spretnosti
in vrednote. Vključitev v čebelarski
krožek jim prinaša
veliko pozitivnega.
Omogoča jim stik
z naravo, ustvarjalnost, razvijanje
ročnih spretnosti,
upoštevanje pravil
vedenja pri čebelnjaku itd. V nekaterih primerih v krožkih dobro sodelujeta in dopolnjujeta svoje delo tudi učitelj in mentor praktik ter tako še bolj
celostno predstavita čebelarstvo. Ne nazadnje imajo zasluge za to
tudi šole, ki omogočajo delovanje čebelarskih krožkov, s čimer razširijo tudi nabor svojih obšolskih dejavnosti.
Vemo, da vsi učenci in dijaki, ki so bili ali so vključeni v čebelarske
krožke, ne bodo postali čebelarji. Vendar to ni pomembno. Pomembno je predvsem to, da mladim že zelo zgodaj posredujemo
jasno sporočilo o pomembni vlogi čebel in čebelarstva v naravi.
Otroci in mladostniki v čebelarskih krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno
povezanost okolja in človekovih dejavnosti. Z delom v čebelarskih
krožkih skušamo tako oblikovati njihov pozitiven odnos do kulture
čebelarstva, tradicije in ohranjanja okolja. Naša prizadevanja so že
obrodila sadove. Na vsakoletnih državnih tekmovanjih mladih čebelarjev, vključenih v čebelarske krožke (letošnje je že 39.), je kljub
vse bolj zahtevnim temam podeljenih vedno več zlatih priznanj. Torej, mladi vedo vedno več. Skupine najboljših uspešno zastopajo
Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih mladih čebelarjev. Nekateri
nekdanji krožkarji so postali tudi uspešni čebelarji, ki si zdaj s čebelarstvom služijo svoj kruh.
Čebelarji vseskozi vlagamo veliko truda v ozaveščanje otrok in širše
javnosti o pomenu čebel in čebelarstva. Naše dejavnosti podpirajo
tudi številne druge organizacije, šole, občine in posamezniki. Vse to
kaže, da se čedalje bolj znova vračamo k naravi in da z našim skupnim
delom prispevamo k ohranjanju kolikor mogoče zdravega okolja.
Lidija Senič,
vodja Javne svetovalne službe v čebelarstvu

ŠE POMNITE TOVARIŠI IN TOVARIŠICE
Dne 27. aprila 2016 ob 11. uri je bila na JAVORSKEMU PILU spominska slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju in ob 75 letnici
ustanovitve osvobodilne Fronte slovenskega naroda, katero sta organizirali Zveza borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno ter Socialni
demokrati Litija- Šmartno.
Hkrati pa so tudi obudili spomin na tragične dogodke, ki so se pripetili 28/9 -1944, ko je na tem kraju padlo 24 borcev, 29 pa je bilo
težko poškodovanih, rodoljubov, zavednih Slovencev, borcev 5. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade »Ivan Cankar, katere je
iz zasede napadla domobranska enota.
Uvodni pozdravni govor je imel na tokratnem srečanju predsednik
ZB za ohranjanje vrednot NOB Mirko KAPLJA, slavnostni govornik
pa je bil podpredsednik ZB Slovenije dr. Franc KRIŽANIČ.
Spominskega srečanja so se udeležili številni občani občine Litija,
Šmartnega pri Litiji, župan občine Litija Franci Rokavec, predstavniki social demokratov in Desusa, žal pa ni bilo opaziti drugih predstavnikov političnih strank.

V kulturnem programu so sodelovali praporščaki združenja vojnih
veteranov za Slovenijo, policijskega združenja »Sever« krajevnih
organizacij ZB Litija, Zasavski rogisti, pevci MPZ Miha Vahen iz Jevnice, harmonikar Marko Krebs, in učenci osnovne šole Gabrovka.
Spoštovani občani in občanke letos je poteklo 75 let od ustanovitve
Osvobodilne Fronte in 71 let od konca druge svetovne vojne, pa
vendar se mi zdi, da smo danes zaradi nekaterih političnih struktur
vedno bolj razdeljeni. Vedno je več celo mladih, ki omavalažujejo
partizanski boj in poveličujejo domobranstvo, vrh slovenske politike pa se bori za postavitev skupnega spomenika, ki naj bi prinesel
spravo, ali bo temu tako, ali pa bo nastala še poglobljena razdelitev
na naše, ki so se borili proti okupatorju in domačim izdajalcem, in
drugo stranjo, ki je sodelovala z okupatorjem.
Žal ne smemo pozabiti, da so Nemci, Italijani in Madžari leta 1941
slovenskemu narodu namenili narodovo smrt, da so 60.000 duhovnikov, intelektualcev, učiteljev in drugih v letih 1941-1942 izselili,
da so 15.000 ljudi odpeljali v taborišča in na prisilno delo v Nemčijo, da so 2860 Slovencev ustrelili v zaporih v Begunjah, Celju, na
Ptuju, in Mariboru. Iz Avstrijske Koroške so izselili 917 Slovencev,
iz ljubljanske pokrajine so deportirali 25.000 ljudi in napolnili taborišča na Rabu, Gonarsu, itd.
Sto Slovencev - zapornikov »Starega piskra iz Celja so v Stranicah
pri Frankolovem obesili za samo enega ubitega Nemca in požgali
na stotino domov.
Tudi Litija ni bila izjema, izseljene so bile cele vasi, požgani domovi,
na Goliščah na hlevu zažgana celotna družina in Javorski Pil, kjer je
padlo 24 borcev Cankarjeve Brigade in to pod streli domobranske
enote.
Spoštovani občani koliko časa se bomo še delili na naše in vaše,
namesto, da bi strnili vrste in potegnili voz iz blata. Žal kljub opevani demokraciji bi morala država nemudoma prepovedati vsako
poveličevanje kolaboracije in postavljanje spomenikov izdajalcem.
V Franciji, Belgiji in na Norveškem itd so z izdajalci za vekomaj
zaključili takoj po drugi svetovni vojni. Za njih je izdajstvo največja
narodna sramota, kaj pa pri nas?
Ob zaključku proslave na Javorskem Pilu se je nato nadaljevalo družabno srečanje pri Lovskem domu Gabrovka. Hvala vsem, ki ste se
udeležili tega srečanja, vabljeni naslednjo leto pa so tudi nekdanji
predstavniki družbeno političnih organizacij in predstavniki drugih
političnih strank. Ciril Golouh
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ŠTIRI DEŽELE ZBRANE NA SAVI
OB NOGOMETU, KRESU IN DOBRI
VOLJI
Turnir ŠTIRIH DEŽEL na Savi s kresovanjem letos
v znamenju lepega vremena, dobrega obiska ter med deželnega športnega rivalstva in hkrati krepitvi med sosedskih odnosov.
Člani ŠD Sava smo se kot vsako leto potrudili in obiskovalcem od blizu in daleč
ponudili že tradicionalno veliko pred prvomajsko druženje krajanov dežel SAVE,
LEŠ, PONOVIČ IN SPODNJEGA LOGA. Posebej moramo pohvaliti mlajše člane društva, ki so se letos še posebej izkazali in
izdatno pomagali pri organizaciji.
Nogometni prestižni četveroboj dežel
se je po lanski zmagi dežele Ponovič
letos končal z veliko malce presenetljivo zmago DEŽELE SPODNJI LOG, ki so si
zmago želeli že zelo dolgo. Da pa so se letos zavihteli v sam vrh so
bile krive tudi »sporne okrepitve« iz sosednjih dežel. Vendar šport
je šport, smo v dobi globalizacije in odprtega trga, in Ložani so to s
pridom izkoristil. Toliko o tem malce hudomušno, da ne bo pomote.
Ostale dežele z izključno svojimi domačimi igralci so se uvrstile
takole: druga je bila SAVA, tretje PONOVIČE in četrte LEŠE. V streljanju penalov, ki
je tudi ena večjih
in tudi »finančno
donosnih zadev«,
pa je bil najboljši Rok Karlin –
Svečka.
Po športno zaključenem večeru smo se zlili s
temo in žlahtno
svetlobo savskega kresa ob zvokih glasbe in veselem žlobudranju otrok ter vsi uživali v medgeneracijsko obarvani družbi. Tudi pripadnice nežnejšega spola so bile na
kresni večer, kot vsako leto še posebej dobro razpoložene in zelo
zgovorne, kar so občutili tisti, ki so počakali do jutranjih ur, kajti bili
so kar lepo mokri, ne le znotraj, tudi zunaj.
zapisal v imenu ŠD Sava Boris Doblekar
tajnik ŠD Sava

(Nadaljevanje s 1. strani)

VEČ ŠPORTA IN REKREACIJE
ZA VSE GENERACIJE

V soboto 11.6.2016 ob 9.00 bo v starem mestnem
jedru Litije potekal Litijski tek 2016. Trasa teka: Litija
– Podšentjur – Pogonik – Litija. Teka se lahko udeležite
ekipno ali posamično, vendar pohitite s prijavami, ker so
ODPRTE do 3.6.2016! Prijaviš se lahko na spletni strani
sport.zkms-litija.si. Navijači pridite na prireditev v centru
Litije in podprite tekače!
Informacije: 051/443-410 in sport@zkms-litija.si

TOREK, 7.6.2016, ob 16.uri

Ligaška tekmovanja so v polnem teku. Posledično temu so prilagojeni tudi treningi, zato je na
igriščih športnega parka velika gneča. Razveseljivo je, da je v najmlajših selekcijah čedalje
več otrok, ki se že navajajo na nogometno žogo
in tudi po treningu brcajo žogo po asfaltnem
igrišču.
Članska selekcija je na vodilnem mestu v ligi in uspešno nabira točke tudi na gostovanjih. Upajmo, da bo uspešno odbila vse napade
in tekmovanje končala kot prvak lige.
Mlajše selekcije zelo uspešno tekmujejo v svojih starostnih skupinah, pridobljeno znanje s treningov uspešno uporabljajo v tekmah
in se tudi z gostovanj vračajo z zmagami.
Na tekmah jih spremlja čedalje večje število staršev, ki so njihovi
najglasnejši navijači.
Konec meseca JUNIJA NK Jevnica pripravlja tradicionalni NOGOMETNI TABOR 2016 za otroke od 6 do 12 let, ki se bo izvajal v
športnem parku Jevnica. Vse, ki bi se radi udeležili tabora vabimo,
da se prijavijo pri trenerjih mlajših selekcij. Prijavnice se dobijo v
klubskih prostorih ali na naši spletni strani nkjevnica.si.
Za vsa dogajanje v športnem parku so obvestila na krajevnih oglasnih tablah v Jevnici in okolici.
za NK Jevnica Marjan Medved - Medo

Odprti mednarodni turnir
Kimon Open 2016
V nedeljo, 17.04.2016 je Karate klub Kimon organiziral odprti mednarodni karate turnir, kjer se je
sodilo tako po pravilih športnega karateja (KZS),
kot tudi tradicionalnega karateja (ITKF). Turnirja so se udeležili tako
klubi, ki gojijo predvsem športni karate, kot tudi klubi, ki so usmerjeni v tradicionalni karate.
Turnirja se je
udeležilo devet
tekmovalcev
KK Kensei, ki
pa so se skoraj
vsi odlično uvrstili in dosegli:
Nina Požun,
kata 2. mesto
in kihon ippon
kumite (borbe)
3. mesto; Rok Požun, kata 3. mesto in jiyu ippon kumite (borbe)
3. mesto; Tristan Zore, kihon ippon kumite (borbe) 2. mesto; Tjaž
Zidar, Larisa Rebolj, Zupančič Tajda, kata ekipno 3. mesto
Na tekmi sta tudi sodila naša trenerja Gorazd Praprotnik in Matic
Logar. Čestitke tekmovalcem. 
KK Kensei

Končana rokometna sezona
2015/16
V maju se je z zadnjimi tekmami končala naporna
rokometna sezona. V letošnji sezoni je v društvu
treniralo in tekmovalo čez 80 rokometašic v petih
selekcijah in dveh ekipah mini rokometa. Smo eden
redkih klubov v občini, kamor se lahko dekleta vključijo v kolektivni
šport.
Članska ekipa je v rednem delu igrala v mladinsko – članski ligi, v
zaključnih bojih pa z ekipama Logatca in Ptuja za razvrstitev v 1.b
ženski rokometni ligi. Z eno zmago, enim neodločenim rezultatom
in dvema porazoma so osvojile končno drugo mesto v ligi.
Kadetska ekipa, sestavljena iz deklet letnik 2000 in 2001 je v predtekmovalni skupini VZHOD osvojila 6 mesto, in se v finalni ligi borila za razvrstitev od 7. do 12. mesta. Dve zmagi in štirje porazi proti
ekipam iz Nakla, Izole in Kopra so na koncu prinesle 11. mesto v
državnem prvenstvu.

Ekipa starejših deklice, letnik 2001, je v predtekmovalni ligi VZHOD
dosegla izvrstno 3 mesto in se v finalni ligi prvih treh ekip iz vsake
predtekmovalne skupine borila za razvrstitev od 1. do 6. mesta v
državi. Zaradi poškodb so se zdesetkane ekipi na finalnih tekmah
pridružile mlajše igralke. Ekipa je sezono končala na 6. mestu v
državi.
Mlajše deklice A in B, dekleta letnik 2003, 2004 in 2005 so igrala
v skupini CENTER. Obe ekipi sta vsaka v svoji skupini z dvema zmagama zasedli 6. mesto s skupini.
Zadnje tekme čakajo
le še mini rokometašice, ki se bodo udeležile mednarodnega
turnirja v Zasavju.
Naporna sezona je
končana. Do počitnic
dekleta čaka še nekaj treningov, potem
pa zaslužen počitek.
Letošnjo sezono si
bomo zapomnili tudi
po poškodbah, ki so
pestile naša igralke v
vseh ekipah. Avgusta začnemo »znova«.

ŽRD Litija

BOR ARTNAK, TOM AŠIČ IN ŽIGA
ŠEŠKO OSVOJILI DRUGO MESTO
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Poletna sezona teniških tekmovanj je že v polnem zamahu. Na
zadnjih tekmovanjih sta se najbolje odrezala Bor Artnak in Ašič
Tom. Bor Artnak je osvojil drugo mesto na turnirju do 12 let v
Mariboru. Tom Ašič pa je bil drugi na turnirju do 16 let, ki se je odvijal v domačem klubu v Litiji. Oba sta tako osvojila zajeten kupček
novih točk za lestvico TZS. Odlično je znova pri dekletih nastopila
Laura Cerovšek, ki se uvrstila v drugi krog, med 16 najboljših med
posameznicami in v polfinale v dvojicah. Tudi Laura se z osvojitvijo
novih točk precej povzpela po teniški lestvici do 16 let.
Poleg finala na turnirju do 12 let je Bor Artnak odlično nastopil
tudi v starejši kategoriji do
14 let, kjer se je uvrstil v
četrtfinale. Pri dekletih je
do 14 let nastopila Pia Poglajen in se uvrstila v drugi krog, med 16 najboljših
med posameznicami in v
četrtfinale v dvojicah.
Tudi Tom Ašič je bil uspešen tudi v starejši kategoriji do 18 let, kjer se je
uvrstil v četrtfinale.
Na turnirju do 10 let v No- Ekipa Tenis kluba AS Litija do 12 let s
vem mestu je odlično na- trenerjem Denisom Bovhanom
stopil komaj osemletni Žiga Šeško in osvojil drugo mesto.
Naši tekmovalci tako dokazujejo, da niso med najboljšimi samo
med svojimi vrstniki, ampak tudi v starejših kategorijah, kar je v
tenisu izjemen uspeh. Čestitke vsem !
Začelo se je tudi Državno ekipno prvenstvo do 12 let. Za ekipo TK AS Litija nastopajo Lun Obrul, Bor Artnak, Jaka Tomažin,
Nejc Ravnikar, Rina Grošelj in Lana Cizerle. Ekipa je doslej v
dveh tekmah zabeležila dve zmagi. Ekipo Olimpije Ljubljana so
ugnali s rezultatom 5:2, ekipo Jaki iz Ljubljane pa kar s 7:0.
Tekmovalni tenis –tuja tekmovanja
Na mednarodnem turnirju Tennis Europe do 16 let Grawe Open v
Mariboru je nastopil Tom Ašič. Tom je brez težav zmagal vse tekme
v kvalifikacijah in se uvrstil v glavni turnir, kjer je bil nato uspešen
še dvakrat. V prvem kolu je ugnal avstrijca Hofler Maxa 63 61, v
drugem pa 10. nosilca Aleksić Maria 75 67 64. Napredovanje v
četrtfinale mu je preprečil madžarski tekmovalec Voros Mate, ki
je bil boljši z rezultatom 76 64. Tom je za nastop na naslednjem
turnirju v Mariboru, Bergantov memorial, prejel posebno povabilo
selektorja za nastop v glavnem turnirju.
Na teniška tekmovanja se je vrnil tudi Nik Razboršek. Na Futures
turnirju z nagradnim skladom 10.000 usd na Bolu je zabeležil eno
zmago in se uvrstil v drugo kolo. Nik bo na Bolu odigral predvidoma
še en turnir. Tja je odpotovala tudi Tina Kristina Godec, ki je bila
v času nastajanja tega članka uspešna v 1. krogu kvalifikacij. Za
preboj v glavni turnir mora zmagati še dvakrat.
Rekreativni tenis – Denis Uranič prvak lige 2015-2016
Prvak lige 2015-2016 je postal Denis Uranič. Denis Uranič, ki je v
teh dneh zastopal Slovenijo na rekreativnem svetovnem prvenstvu
v Umagu, je postal prvak prve lige za ligaško sezono 2015-2016.
Denis je skozi celotno ligo igral suvereno in je zasluženo osvojil
končno prvo mesto. Drugo mesto je osvojil Novak Primož, tretje
pa Ašič Alojz.
V drugi ligi je prvo mesto brez poraza osvojil Smrkolj Alojz, drugo
mesto je osvojil Simič Dejan, ki iz sezone v sezono napreduje v ligo
višje. Tretje mesto je pripadel Sili Ediju.
V tretji ligi je v letošnji sezoni slavil »teniški slavček« Darko Vidic,
ki pa mu sezone ni uspelo zaključiti brez poraza. Težki dvoboji so
se odvijali za najvišja mesta razburljive tretje lige a na koncu je
drugo mesto osvojil Kokalj Stane, tretji pa je bil Zupančič Iztok.
Drev Grega je brez poraza osvojil naslov prvaka četrte lige. Drugo
mesto je po vrnitvi po težki poškodbi osvojil »novopečeni očka«
Klopčič Matej in tretje mesto Ribič Miha.
Povabilo na rekreacijo
Tenis klub AS Litija tudi letos ponuja Poletno teniško kartico, ki za
samo 60,00 eur omogoča neomejeno igranje tenisa vse do konca
septembra, ki velja tako na zunanjih igriščih, kot v dvorani, tako da
Vam niti muhasto vreme ne bo pokvarilo teniških užitkov! Vabljeni !

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

Utrgal bom cvet,
na grob ga položil
in tiho potožil,
da joče srce…

Čeprav nam je bilo veliko vzeto,
veliko ostaja!

Z A H VA L A
V SPOMIN
4. maja je minilo 2 leti odkar nas je zapustil naš dragi

Mihael Rovšek
iz Kresniških Poljan.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga ohranjate v lepem spominu,
mu prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

MARTIN BOLTE
16.8.1950 – 16.4.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, za podarjene sveče, cvet
je ter denarno pomoč. Posebna hvala dr. Mojci Unk in dr. Mileni Kerin
Povšič ter osebju na oddelku intenzivne nege na Onkološkem inštitutu.
Zahvala gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen obred in
gospe Zori Jere za vso pomoč. Hvala vam, da ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Z A H VA L A
V 95. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče,
dedek in pradedek

ANTON ANŽIČ
30.5.1920 – 19.3.2016
iz Dol pri Litiji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebno se zahvaljujemo osebju Doma Tisje, g. župniku za opravljen obred, pevcem iz
Polšnika, pogrebni službi KSP Litija, zastavonošam, g. Brinovec Mirku
za besede slovesa in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej hvala.
Žalujoči: žena Francka, hčere z družinami, Brane in Stane,
vnuki in pravnuki

Dne 11.5.2016 je minilo 11 let odkar nas je zapustil
naš dragi oče in dedek

MILAN JOVANOVIČ
Iz Litije.

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

Žalujoči: žena Slavi, hči Slavi z možem Urošem, sin Smiljan z ženo
Natašo ter vnuki Lara, Urh, Tea in Andraž

Vsi njegovi
Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le ljube skrbne mame,
nihče nam ne more vrniti.

Je čas, ki da, je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Prišla bo pomlad
na tvoj vrt in čakala,
da prideš ti
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

V SPOMIN

Utrujen od bolezni je mnogo prezgodaj za vedno zaspal naš dragi

Z A H VA L A

V SPOMIN

Mirno je odšel naš

25. maja bo minilo dve leti, odkar nas je zapustila naša mami,
mama, tašča, sestra, svakinja in soseda

HARALD LEPOLD - HARI

IVANKA JERINA

4. maj 1944 – 29. april 2016

rojena Južnič
iz Ribč 10.

Vsem, ki se vas je njegovo življenje dotaknilo, se iskreno zahvaljujemo
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter spremstvo in spoštovanje, ki ste ga izkazali na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se g. Mirku Kaplji za poslovilne besede. Zahvala tudi
dr. Kokotovi in patronažni sestri Sandri za nesebično pomoč.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi,
jo ohranjate v lepem spominu, ji prižigate sveče,
prinašate cvetje in postojite ob njenem grobu.

Žalujoči. Elvira, Jasna in Marko z družinama

Vsi njeni

Ko prebujalo se je jutro,
tiho si od nas odšla.
Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.
Zapustila nam si svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

Z A H VA L A
V devetdesetem letu je tiho odšla naša draga

Z A H VA L A

Z A H VA L A

BERNARDINA - NADA JANČIČ

Od nas se je poslovila naša mama, babica in tašča

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, ati, deda in brat

FRANČIŠKA TRDIN

FRANCI PRETTNER

rojena Ponebšek iz Tenetiš
15.5.1926 – 29.4.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Tenetiš in Brega,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala ZD Litija, dr. Benedičiču in patronažni sestri Karmen. Hvala Splošni bolnišnici Trbovlje, osebju Internega oddelka in dr. Tjaši Furlan ter
Oddelku za kirurgijo in dr. Veroniki Dintinjana.
Iskrena hvala srčnemu osebju Doma Tisje, Enota Litija –AJDA, za skrbno nego in prijaznost v času bivanja v enoti. Hvala gospe Joži Ocepek
za lepe poslovilne besede, pevcem mlade Lipe, trobentaču, zastavonošem, pogrebni službi in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

1939 – 2016.

rojena Pograjc
20.10.1925 – 12.4.2016
iz Cirkuš 3, Vače

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za vso pozornost, izrečena sožalja, darovano cvetje, darovane sveče in spremstvo na zadnji poti. Zahvala tudi pevcem za lepo
zapete žalostinke.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče, ter se s tem
poklonili v njegov spomin. Hvala tudi vsem sodelujočim za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: sinova Stane in Janez z družinama

Vsi njegovi

www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

PRENOČIŠČA

juha, enolončnica,
solata in ostale jedi
iz menija malic

OTROŠKA IGRALA

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 RE M IČNINE
PRODAM zazidljivo parcelo

v izmeri 1.500 m2 v Šmartnem pri Litiji
(Možna delitev parcele).
Informacije: 031/794 473, 031/630 931.

PRODAMO hišo-vilo, dvonadstropno z mož
nostjo mansarde v Šmartnem pri Litiji. Cena
145.000 EUR. Več informacij: 041 810 844.

V spomin
FRANCIJU PRETTNERJU (1939–2016)
V teh dneh smo se poslovili od člana izvršnega odbora, gradbenega odbora in
vodje šahovske sekcije Medobčinskega
društva invalidov občin Litija in Šmartno
pri Litiji, Francija Prettnerja.
Medobčinsko društvo invalidov Litija in
Šmartno na prostovoljni osnovi uresničuje svoje poslanstvo, to je pomoč invalidom pri premagovanju njihovih težav pri
vključevanju v samostojno in družbeno življenje. V tem delovanju sodeluje sorazmerno veliko prostovoljcev. Kljub njihovemu zavzetemu delu in odrekanju ne uspemo zadovoljiti
vseh potreb in želja invalidov.
Pri iskanju in nagovarjanju novih sodelavcev na tem področju, smo se srečali tudi s Francijem. Pred petimi leti smo
navezali prve niti sodelovanja. Začetek stikov sem sam doživljal kot njegovo spoznavanje našega delovanja in njegovih
srečevanj z do tedaj še nepoznanimi invalidi, člani Društva.
Njegovo približevanje je potekalo s kratkimi in previdnimi koraki. Tudi člani z daljšim stažem, smo se mu trudili predstavljati vsebine programov na nevsiljiv način.
Po kratkem obdobju medsebojnega spoznavanja je dejavno
vstopil v naše vrste. Svoje bogate izkušnje, ki jih je pridobival
v poklicni karieri, znanje izobraženca in osebnega značaja je
ponudil v pomoč delovanju Društva. Poleg splošnih zadolžitev pri izvajanju socialnih programov, je posebno pozornost
in prispevek namenil pomoči pri dograjevanju novega doma
invalidov in delovanju šahovske sekcije Društva.
K prvemu projektu ga je pritegnilo poznavanje problematike
strojegradnje, k šahovski sekciji pa njegova naklonjenost do
te plemenite igre še iz mladostnih časov.
Žal mu je narava preprečila doživeti veselje pri dograditvi
doma. Enako velja za projekt obeležja 35. letnice prvega
Božično - Novoletnega šahovskega turnirja v Litiji. Društvo
namreč že 12 let nadaljuje tradicijo izvajanja omenjenega
šahovskega srečanja. Zadnja štiri leta je bil Franci nosilec
organizacije in tudi aktivni udeleženec turnirjev. V svoji skromnosti pa se nam dolgo ni pohvalil, da je bil tudi udeleženec
prvega turnirja, pred zdaj že skoraj 35 leti.
Pogrešali bomo Francijevo pomoč, ki jo je z veseljem nudil
Društvu. Njegovo doslednost, pedantnost in zanesljivost
bomo skušali posnemati in izkoristiti v dobrobit invalidov.
Žal nam je le, da se mu nismo uspeli zahvaliti na primeren
način.
Predsednik MDI Litija-Šmartno
Miro VIDIC

POČITNICE NA DEBELEM RTIČU

V Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije je na preživljanje prvomajskih šolskih
počitnic prispelo 100 otrok. Brezplačno počitnikovanje jim je Rdeči križ Slovenije omogočil iz sredstev vseslovenske dobrodelne akcije Peljimo jih na morje, sredstev
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in
Dobrodelnega koncerta RKS.
Strokovne službe MZL RKS Debeli rtič so za otroke na tedenskem
preživljanju počitnic pripravile pester animacijski program, številne
delavnice in različne športne igre. Otroci so spoznali tudi bližnjo
okolico, večeri so bili popestreni s plesom, kino predstavami ter
različnimi družabnimi dogodki. Iz našega območnega združenja
Rdečega križa je brezplačno letovalo 19 otrok iz našega območja.
Predloge so prispevali: Krajevne organizacije Rdečega križa Litija,
Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom.

POSVET NA POLŠNIKU

Na Zboru članov RKS OZ Litija smo se na predlog predsednice
KORK Polšnik ga. Olge Repovš odločili da bo letošnji posvet predsednikov, tajnikov in blagajnikov na Polšniku. V nedeljo 17. aprila
2016 se je na Polšniku zbralo kar 55 prostovoljcev naše organizacije.
Po pozdravu predsednice KORK Polšnik in sekretarke RKS OZ Litija, sta na kratko Mateja in Tejčka vse prisotne seznanili z opisom
njihovega kraja.
»Polšnik je vasica, ki leži v Srcu Slovenije. Svojo srčnost deli z
ljudmi z vsega sveta. Je kulturna, polna športnega duha ter gradi
spoštovanje do naravnih vrednost, dediščine in soljudi«.
Ga, Tjaša Potisek je spregovorila o psihosocialni podpori prve pomoči, z novostmi, ki bodo v bodoče tudi del izobraževanja prve pomoči.
Srečanje smo polega okusnega kosila, sprehoda po okolici Polšnika zaključili ob prigrizku in izmenjavi vtisov . Hvala vsem za udeležbo, posebno pa prostovoljkam Krajevne organizacije RK Polšnik za
organizacijo in pomoč tega srečanja.
Danica Sveršina, sekretarka

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

KEMIJSKI
ZNAK
ZA DUŠIK

OGNJENIK
V
GUATEMALI

Jože Vizlar številka: 186

POROK

ROBERT
REDFORD

HRVAŠKA
IGRALKA
KISIĆ

ZNAK V
ZODIAKU

NADALJE
VANJE
GESLA

KRAJ IN
REKA PRI
KOPRU

SLOVENSKA
PISATELJICA
(NEJKA)

POLJSKO
AMERIŠKI
FILOZOF

CISTERNE za kurilno olje,
kovinske (2 x 1500 litrov) nujno prodam.  041 429 288.

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
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Težje besede: IPORA, TARSKI, BELOV, FELAH, RAŽA,
ATITLAN

ANTON
NOVAK

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci križanke iz meseca APRILA 2016 bodo prejeli
Pošta:
knjigo Zgodbe in recepti naših babic. Nagrade prispeva
Telefon:
Dom Tisje. Nagrajenci bodo prejeli knjigo v Tiskarni ACO,
Rešeno
križanko pošljite do 8.6.2016 na naslov uredni
Litija.
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za
1. Juš Potokar, Graška c. 60b, Litija
1x striženje in pranje las v frizerskem salonu Meta. Na
grade prispeva Frizerstvo Meta. Nagrajenci bodo prejeli
2. Petra Resnik, Tlaka 5, Gabrovka
bon v Tiskarni ACO, Litija.
3. Lea Babnik, Kresnice 1a, Kresnice

FESTIVAL LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN 2016
Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija tudi letos prireja dvodnevni festival glasbe F52. Festival bo potekal 17.
in 18. junija na že tradicionalni lokaciji v parku Dvorca
Ponoviče. Letos se je na festival prijavilo štirinajst glasbenih skupin, ki aktivno delujejo v Litijskem glasbenem prostoru, ter
gostujoča TRAVELLIN‘ CATS blues skupina, ki prihaja iz Beograda,
gost večera pa bo tudi legendarni PERO LOVŠIN in Španski borci.
MGDL celoten festival izvaja v lastni produkciji, s festivalom pa želi
ponuditi možnost nastopanja glasbenim skupinam, ki se še niso
imele možnosti predstaviti širšemu občinstvu in tudi tistim že uveljavljenim lokalnim glasbenim skupinam.
Festivalski glasbeni program se uradno prične v petek 17. junija ob
18.00 uri. Otvorili ga bodo učenci Glasbene šole Litija-Šmartno s
svojo JAZZ skupina pod vodstvom mentorice Ane Šimenc. V nadaljevanju programa pa si sledijo vokalna skupina KRESNŠKI FANTJE,
skupina VOLVOKS, NOVA MODA, KXX, MAGRATEJA, gostujoča Beograjska skupina TRAVELLIN‘ CATS, ki ji sledijo še GUILTY OF JOY.
Poleg pestrega večernega glasbenega programa je organizator poskrbel tudi za dnevni del, ki ga bosta ob podpori svojih prostovoljcev izvajala MC Litija in društvo Slomo, ki z uradnim programom
pričneta v soboto 18. Junija ob 16.00. MC Litija.
V sobotnem glasbenem delu pa se bodo zvrstili: PERKAKŠENS,
INSIDER, PARTIJA, COSMO DAIVAT, gost večera PERO LOVŠIN
in Španski borci ter ARTENIGMA.
Festival je za obiskovalce brezplačen, tistim najbolj zagretim pa
organizator ponuja možnost brezplačnega kampiranja. Podrobnejši
festivalski napovednik dogodkov lahko spremljate tudi na Facebook strani: https://www.facebook.com/F52-Festival-litijskih-glasbenih-skupin-1530622583869462/:
Vljudno vabljeni! 
Karmen Verdonik

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 5800 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.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

ČEVLJARSTVO IN
IZDELAVA KLJUČEV
Djukič Zoran s.p.
Predilniška ul.10, 1270 Litija

TRGOVINA
MERCATOR

IJA

LIT
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ILN
ED
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DELOVNI ČAS:

od PO. - PE. od 16.00 do 19.00 ure
SOBOTA od 8.00 do 12.00 ure ali po dogovoru

Tel.: 01/898 41 64 - Gsm: 041 859 278

KGZ LITIJA Z.O.O.

POSEBNA PONUDBA!
Oddajamo počitniško hišo - brunarico v kompleksu Terme Banovci.

TC SUPERMARKET LITIJA

Hiška je samostojna z verando.
Nahaja se v mirnem, senčnem delu kompleksa termalnih in navadnih bazenov.
Cena najema počitniške hišice (ca. 54 m2
bivalne površine) je 35 eur na dan.

ŽAR AKCIJA TC MESNICE!

• čevapčiči, pleskavice, sv.vrat,
odojek ... vse po 4,99 € /kg
• meso je slovenskega porekla!

NAJCENEJŠE OGLJE!
• lesno oglje 3 kg ... 2,29 €
• briketi oglja 3 kg ... 2,29 €
• lesno oglje »DOLE« 3 kg ... 3,69 €

AKCIJE ZELENJAVE
ZA PIKNIK!
• PARADIŽNIK, PAPRIKA,
ČEBULA, BUČKE ...

TC AGROMARKET Litija in PC DOM MARKET Šmartno
Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

AKCIJSKE CENE NA GRADBENEM PROGRAMU!

V tej ceni sta
vključeni tudi
2 celodnevni
karti za
termalne in navadne
bazene.
Idealna je za prebivanje
3 – 4 oseb.
INFOMACIJE:
040/707-653 (Nevenka)
banovci2015@gmail.com

• JUPOL Clasic
16 l ... 21,99 €

LAX in VRTNE
KOSILNICE
• LAX KOSA STIHL
FS38 ... 171 €
• vrhunske znamke
Husqvarna, Stihl,
Yokoama, Makita

• SIPOREX
12,5 cm ... 2,49 €

•• CEMENT
25 kg ... 2,34 €

KVALITETNE
SADIKE

• ALKATEN CEV • BETONSKA CEV
½ ... 0,56 €/m
30 cm ... 11,99 €

• DRENAŽNA CEV
10 cm ... 1,39 €/m
•• cena velja za paleto, redna cena = 2,49 €

• BALKONSKO
CVETJE
• SADIKE
PARADIŽNIKA =
AKCIJSKE
CENE!

ODPRTO: (PON.- PET.) od 7.00 do 19.30, (SOBOTA) od 7.00 do 17.00

DOBRODOŠLI!

