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www.obcan-litija.si

Vsem občankam in občanom
čestitam ob 27. aprilu
»Dnevu upora proti okupatorju«
in 1. maju »Prazniku dela«
ter jim želim prijetno praznovanje!

novi ce i z občin e l it ija

LITIJSKI TEK 13.6.2015

Na prvi praznični maj, ki je 126 let star praznik, se bomo
spominjali umrlih, ki so se borili za pravice vseh delavcev. Praznujemo pa ga s kresovi, budnicami in proslavami. Spomnimo pa se tudi vseh slovenk in slovencev, ki so
brez dela in je prav, da se vprašamo, kako lahko nudimo
pomoč drug drugemu. 
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.05.2015 po e-pošti:
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Župan občine Litija, Franci ROKAVEC

TRADICIONALNO
SREČANJE NA GEOSS-u
OB DNEVU ZASTAVE
Na GEOSS-u je društvo Heraldica
Slovenica pripravilo tradicionalno proslavo ob 7. aprilu, Dnevu
slovenske zastave, ki jo vzorno organizira vse od leta 1997.
Prireditev pripravljajo v spomin na prvo izobešanje slovenske
zastave daljnega 7. aprila 1848, ko so slovenski študentje
iz Dunaja, pod vodstvom domoljuba Lovra Tomana izobesili slovensko zastavo
na Wolfovi ulici 8 v
Ljubljani. Na začetku je vse prisotne
nagovoril stolni prošt
prelat g. Jožef Lap, ki
je opravičil nadškofa
in metropolita msgr.
Stanislava Zoreta in prebral njegovo poslanico o domovinski
in državljanski zvestobi. Osrednji slavnostni govornik je bil
načelnik generalštaba Slovenske vojske dr. Andrej Osterman,
za njim pa je o slovenski nacionalni identiteti v luči evropske
državnosti spregovoril evropski poslanec (SLS/EPP) Franc Bogovič, ki je izpostavil pomen kulture spoštovanja slovenskih
državnih simbolov in dodal, da slovenska zastava ne bi smela
biti le stvar protokola, pač pa čustvo posameznika, družine in

iz uredništva

Informacije na notranjih straneh in na:
www.zkms-litija.si
(več na 2. strani)

TRETJA DOBRODELNA
KONJENICA V ORGANIZACIJI
KD JESENJE - GEOSS
Konjeniško društvo Jesenje-Geoss je 11. aprila 2015 organiziralo že tretji dobrodelni pohod za konjenike in vprege. Zbor udeležencev je bil na Geoss-u, kamor so se po
4–urnem jahanju po obronkih Slivne in moravške doline
tudi vrnili. Celotno startnino v znesku 15 eur po udeležencu so poklonili fundaciji »Anina zvezdica« in tako pripo
mogli, da bo dobrodelni projekt »Anina zvezdica« še bolj
žarel v slovenskem prostoru.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
LITIJA-ŠMARTNO

VABILO
Vabimo Vas na tradicionalno proslavo ob
Dnevu upora proti okupatorju,
74-letnici ustanovitve OF slovenskega naroda
ter 1. maju - Prazniku dela,
ki bo v ponedeljek, 27. aprila 2015 ob 11. uri
pri spomeniku na Javorskem Pilu
Po končni proslavi vas vabimo na tovariško druženje
pri Lovskem domu LD Gabrovka

Obenem Vas vabimo, da se udeležite
tudi osrednje občinske proslave ob 70-letnici
konca II. svetovne vojne,

ki bo v petek, 8. maja 2015 ob 18. uri
na Trgu svobode v Litiji.
Vljudno vabljeni!

domovine. Poudaril je, da je še posebno pomembno, da kulturo spoštovanja slovenskih državnih simbolov spodbujamo pri
mladih in izpostavil zgledno množično spodbujanje slovenskih
športnikov s slovenskimi zastavami na kar je v svojem uvodnem
nagovoru opozoril tudi župan občine Litija g. Franci Rokavec.
V kulturnem programu so se predstavili: častni član društva
Heraldica Slovenica Tone Kuntner, Peški oktet, Marina Benetek, Katarina Cestnik in Cvetka Kozmus iz Trbovelj,folklorna
skupina KUD Trbovlje, ter vojaški orkester SV. Zahvaljujemo se
občinam Litija, Moravče in Trbovlje za pomoč pri izboru izvajalcev kulturnega programa. Na prireditvi so sodelovali še častna
enota Slovenske vojske, praporščaki ter zastavonoše.

DAN JAGOD IN24.5.2015
ŠPARGLJEV
24. 5. 2015
Že drugi defibrilator v Litiji!
Litijski gasilci, tokrat s pomočjo Zavarovalnice
Triglav, nadaljujemo s projektom opremljanja
mesta Litija z defibrilatorji. Sedaj že drugi javno
dostopni defibrilator, ki bo prav
kmalu nameščen na stavbi občine Litija, bo tako pokrival staro
mestno jedro, upravno središče
Vsekakor pa bo na področu uporabe defibrilatorja potreben tudi
trening uporabe, ki ga imamo
namen izvesti skupaj s ekipami rdečega križa ter drugih ustanov. Le dobro znanje lahko s pomočjo tehnike, ki nam je sedaj
na voljo, reši marsikatero življenje. Še vedno pa si želimo mesto
Litija opremiti z zadovoljivim številom defibrilatorjev in kot nam
je znano bo tudi tretji AED kmalu služil svojemu namenu.
Litijski gasilci

Spoštovani!
Vabimo Vas
na tradicionalno

»Kresovanje v Litiji«,
dne 30. 4. 2015,
s pričetkom ob 20h.
Prireditev se bo odvijala
na parkirišču pri trgovskem centru Ježa
z ansamblom AKORDI.
1. maja, ob prazniku dela, Vas lepo vabimo
na tradicionalni pohod na Sitarjevec.
Za hrano in pijačo bomo poskrbeli člani PGD Litija.

Vabljeni!

VA B I LO

Turistično društvo Litija VABI vse
ljubitelje zelenjavnih vrtov in okrasnih
rastlin na predavanje s temo VRT in
ROŽE.
Predavanje bo potekalo v ČETRTEK, 7.5.2015 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Litija.
Predaval vam bo strokovnjak vrtnar Tone Klinc.
Vljudno vabljeni! 
TD Litija
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O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E
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(nadaljevanje s 1. strani)

PRAVILNO ORANJE OB
OBČINSKIH CESTAH

LITIJSKI TEK 2015
S svetlobno hitrostjo življenja v 21. stoletju se bliža 13.6.
2015 – dan tretje zaporedne ponovitve Litijskega teka v
njegovi novejši zgodovini.
Tek bo potekal na enaki trasi kot lani. Start bo v starem mestnem jedru, proge bodo tekle proti Pogoniku in nazaj na start.
Dolžina proge bo odvisna od kategorije, za katero se boste odločili. Tako kategorij kot dolžin bo več kot dovolj za vsakogar.
Nekaj glavnih novosti letošnjega teka bo: nova kategorija za starejše od 60 let, hitrejša obdelava rezultatov, elektronska prijava
za tekače in bogat spremljevalni program. Verjamemo, da bo
prireditev korak naprej v smislu kakovosti in udeležbe. Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo ustvariti nepozabno vzdušje.
Verjamemo, da bo Litija 13.6.2015 tekla.
V maju bomo začeli tudi s skupinskimi pripravami pod strokovnim vodstvom. Vse informacije v zvezi s pripravami bodo objavljene na spletni strani in FB profilu enote za šport: https://
www.facebook.com/enotazasportlitija.
Da bo letos še posebno pestro bo poskrbela prireditev OBUJAMO TRADICIJO – GRADIMO SKUPNOST, ki bo v istem času na
isti lokaciji združila dve dogodka: Litijski tek in festival skupnosti, na katerem se bodo predstavljale različne organizacije in
krajevne skupnosti Občine Litija.
Litijski tek 2015 bo potekal v naslednjih kategorijah:
I. 9.00 posamični tek starejših od 19 let po st. kategorijah
in spolu, 10 km,
		 a) Moški – st. kategorije: od 19 do 30 let, od 30 do 45
let, od 45 do 60 let, od 60 let in starejši,
		 b) Ženske – st. kategorije: od 19 do 30 let, od 30 do 45
let, od 45 do 60 let, od 60 let in starejše;
II.	9.10 odrasli ekipni tek za ekipni prehodni občinski tekaški pokal, 5,6km in posamični tek srednješolcev 15 – 18 let
po spolu, 3,6 km;
III.	10.30 promocijski družinski tek predšolskih otrok skupaj s starši, 200 m;
IV.	10.45 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek osnovnošolcev, I. triada, 400 m;
V.	11.00 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški
pokal in posamični tek osnovnošolcev, II. triada, 1000 m;
VI.	11.20 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški
pokal in posamični tek osnovnošolcev, III. Triada, 1700 m;
VII. 11.45 1. Tajin tek, 1700 m.
Informacije o trasi posamezne kategorije in ostale informacije
so dosegljive na spletni strani www.zkms-litija.si.
Prijave: na spletni strani www.zkms-litija.si po 1.5.2015.
Vse občane obveščamo, da bo na dan prireditve, 13.6.2015 od
08.30 do 13.00 zaprta cesta Litija – Podšentjur – Pogonik. Prosimo za potrpežljivost in razumevanje ter vabimo k udeležbi na teku.
Organizator teka: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija.
Tekaški pozdrav 
ZKMŠ Litija, enota šport

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji bo v
naslednjih dneh redno opravljal nadzor nad pravilnim
oranjem ob občinskih cestah in nad posegi pri oranju v
območju javne ceste.
V 5. členu Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS,
št. 109/10 in 48/12) je določen pravilni način oranja in sicer:
• d
 a se ne sme orati na razdalji manj kot 4 m od
roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali
• n
 a razdalji manj kot 1 m od roba cestnega sveta
vzporedno na cesto.
Pri tem opozarjamo tudi, da je prepovedano na cestišču
ceste vlačiti pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ali
tovor ter onesnaževati cesto.
Za navedene nepravilnosti je predpisana globa v višini
1.000 eurov.
Osnovni namen obvestila je preventivni inšpekcijski
ukrep in odvrnitev občanov od škodljivega ravnanja in
posledično izrekanja sankcij.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica,
Litija in Šmartno pri Litiji

KONEC MESECA MAJA SPROŠČEN
PROMET PREKO NADVOZA
NA ZGORNJEM LOGU

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji
zaključujeta skupen projekt gradnje
CČN Litija Šmartno.
Čistilna naprava leži na sotočju reke Reke in reke Save.
Objekt je namenjen čiščenju odpadne vode iz Litije in Šmarno pri Litiji ter čiščenju blata iz greznic in MKČN iz območja
obeh občin.
Kota platoja čistilne naprave je na nadmorski višini 235,58
m. Dimenzija platoja je 34 x 90 metrov. Iztok vode iz čistilne
naprave je izveden v vodotok Sava.
Objekt je v tem trenutku v poskusnem obratovanju. Nanj priteka odpadna voda iz območja desnega brega mesta Litija.
V tem času z objektom upravlja izvajalec gradbenih del, to je
podjetje Riko d.o.. Na objektu so ves čas prisotni predstavniki JP KSP Litija, ki bodo po preteku poskusnega obratovanja
z objektom upravljali.
Poskusno obratovanje je namenjeno temu, da izvajalec del
izvede meritve, ki bodo izkazovale da objekt služi svojemu
namenu, torej da je iztok vode v Savo ustrezen vsem okoljevarstvenim predpisom. Bodoči upravljavec se spoznava
s tehnologijo objekta in odpravijo se morebitne pomanjkljivosti.

Dela na projektu ureditve izvennivojskega križanja na
Zgornjem Logu intenzivno potekajo, saj se približuje
mesec maj, ko naj bi promet že preusmerili preko nadvoza. V teh dneh dokončujejo dela na semaforiziranem križišču z namenom, da bodo vozniki uporabljali
del vozišča nove trase, istočasno pa bo izvajalec urejal drugi del vozišča, ki deloma posega v obstoječo
cesto.
Ogled poskusnega delovanja cčn.

FESTIVAL SKUPNOSTI
Festival skupnosti je priložnost, da se krajevne skupnosti, društva,
podjetja in druge organizacije Občine Litija predstavijo svojim občanom. Kultura, umetnost, šport, turizem, podjetništvo, socialne
in druge dejavnosti, vse to so področja, ki prispevajo k prepoznavnosti občine in bogatitvi življenja. S predstavitvijo na enem
mestu bodo občani dobili pregled nad dogajanjem in se seznanili
z možnostmi za boljše vključevanje v delo na različnih področjih.
Društva, KS in druge organizacije se lahko predstavijo na različne načine:
•p
 redstavitev na stojnici z različnim promocijskim gradivom
in izdelki,
•d
 elavnice za obiskovalce,
• k rajši nastopi (gledališki, plesni, pevski),
• r azstave in drugo
Dobrodošli so tudi drugi predlogi in izvirne ideje. Prireditev, ki
bo potekala skupaj z Litijskim tekom 13.6.2015 v starem mestnem jedru na Valvasorjevem trgu, je posvečena prazniku
Občine Litija.

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
LITIJA ŠMARTNO POSKUSNO
OBRATUJE

Konec meseca maja bo celoten promet stekel preko novega viadukta, izvajalec pa bo urejal dela ob zdajšnjem
železniškem prehodu, tako, da bo vožnja na Zgornjem
logu tudi preko poletja delno ovirana in bo zahtevala od
voznikov še nekaj potrpežljivosti.

Odpadne vode se bodo na objekt čistilne naprave dovajale
ločeno iz smeri Šmartno pri Litiji in iz Litije. Odpadna voda
gre najprej na lovilec kamenja, na vhodno črpališče in mehansko predčiščenje. Od tu odpadna voda gravitacijsko izmenično odteka v dva bazena, kjer poteka biološko čiščenje.
Blato iz bazenov se odvaja na napravo za strojno zgoščevanje blata, od koder se bo presežno blato predalo pooblaščenemu odjemalcu tega odpadka.
Gošče iz MČN in gošče iz greznic se bodo dovažale v zbirni
bazen za goščem, od koder se bodo v nočnem času črpale v
vhodno črpališče.
Celoten kompleks zajema še merilnike pretoka, kontrolne jaške, prostor za obarjanje fosforja, kompresorsko postajo in
elektroagregat, manjši laboratorij, upravni prostor.
Celoti sistem je reguliran z opremo za vizualizacijo in vodenje procesa. Na njem je možno trenutno odčitavanje podatkov na elektromotornih pogonih in rezultati merilnih enot.
Po končanem poskusnem obratovanju bomo pridobili uporabno dovoljenje.
Več na http://www.cista-sava.si/

Obvestilo občankam in občanom!
TUDI OČIŠČENI POTOKI PRISPEVAJO
K POPLAVNI VARNOSTI

Lanskoletna predstavitev Krajevnih skupnosti in
Mestne skupnosti.
Organizatorja Festivala skupnosti sta Občina Litija in Stičišče
NVO osrednje Slovenije. Prijave za Festival skupnosti zbira
Stičišče na elektronskem naslovu: marija.lavrencic@consulta.si. Pokličete lahko tudi na telefon 059 927 619, kjer dobite
vse dodatne informacije. Prijave zbiramo do 25. maja.
Stičišče NVO osrednje Slovenije

Ker prihajamo v obdobje, ko bodo padavine vse pogostejše in glede na izkušnje zadnjih let so tudi vedno bolj intenzivne in nepredvidljive, bi radi opozorili na nujna ravnanja
naših občank in občanov, z namenom zagotavljanja osnovne pretočnosti potokov in tako posledično zmanjševanje
erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov,
premoženja in zemljišč. V skladu z navodili ARSA je prepovedano odlaganje vejevja, lesene mase oziroma kakršnekoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču.
Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda ter
zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda, na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano postavljanje
kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje
bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

AK TUA L N O / DRU Š T VA
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DOBRODELNI KONCERT –
POVEŽIMO DLANI in združimo
občini
Dobrota je jezik, ki ga slišijo gluhi
in vidijo slepi. (Mark Twain)
Pevsko društvo Lipa iz Litije je v preteklosti že večkrat dokazalo,
da je lipa drevo srca, ki pod svojo krošnjo varuje, združuje in povezuje vse, brez razlik. Tokrat smo bili pobudniki in organizatorji
dobrodelnega koncerta, na katerem smo zbirali sredstva za družino Planinšek-Brčan iz Zavrstnika, ki ji je požar pred kratkim vzel
stanovanje in tudi štirinožne prijatelje. Ta izjemni dogodek, ki se
je odvil na velikonočni ponedeljek v Dvorani Pungrt v Šmartnem
pri Litiji, je v dobrem namenu združil večino najvidnejših kulturnih
ustvarjalcev obeh občin s številnimi gosti in drugimi prostovoljci.
Okoli 140 nastopajočih je ob koncu prireditve skupaj zapelo Šifrerjevo »Za prijatelje si je treba čas vzet« in dokazalo, da dobro
srce lahko premaga vso nevoščljivost, brezbrižnost in sebičnost, ki
dušijo sodobno družbo, pa tudi občinske meje in še kakšne druge
ovire.
Lipke in Lipci se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli,
da je dobrodelni koncert uspel, predvsem pa se zahvaljujemo obiskovalcem, ki so darovali kar 4026,22 €. Celoten znesek je bil
8.4.2015 predan družini Planinšek-Brčan.

Hvala glasbenikom: Zboru sv. Nikolaja, Pevskemu društvu Zvon,
Oktetu Valvasor, Manci in Darku Vidicu s spremljevalno skupino,
Tamburaškemu orkestru Šmartno ter posebnima gostoma Evi Černe in Norei.
Hvala sponzorjem in donatorjem: OŠ Šmartno, Občini Šmartno, Združenju Sazas (posebno dovoljenje), gasilcem iz obeh
občin in poveljniku Klemnu Repovšu, Tiskarni Aco (Mitja in Aco
Jovanovič), ekipi ozvočenja pod vodstvom Simona in Saša Debelca, ekipi svetlobnih tehnikov pod vodstvom Mateja Zupančiča,
Kulturnemu domu Šmartno, picerijam/gostilnam: Okrepčevalnica Kuhla, Okrepčevalnica pri mostu, Restavracija Mona Lisa, Pizzerija Tenis park As, Pizzerija Sonček, Radiu 1 in Radiu Ognjišče,
Zavodu za mladino, kulturo in šport – Kulturni center Litija, Občini Litija, Vanji in Gregorju Požunu, Jožetu Goršetu s kamero in
številnim prostovoljcem, ki so poskrbeli, da je prireditev potekala
nemoteno…
Veseli smo, da živimo med dobrimi ljudmi!
Pevsko društvo Lipa Litija

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA
KRIŽA LITIJA
Na Veliki ponedeljek je v športni dvorani Pungrt
potekal dobrodelni koncert za družino Planinšek
Brčan, kateri je
20.3.2015 zgorela hiša in hlev z
delavnico. Dogodek je organiziralo pevsko društvo
Lipa, z pomočjo
občin Litija in
Šmartno pri Litiji
ter mnogimi nastopajočimi. Dobrodelnemu namenu se je pridružil tudi Rdeči križ
Litija, ki je iz sklada RKS solidarnosti prispeval 2.000 €.
Za OZRK Litija: Žiga Rappl

Materinski dan v
Konjšici
Članice KORK KONJŠICA smo v soboto
21.3.2015, pripravile pogostitev ob materinskem dnevu, za
vse sokrajane. Blažka Fele je skupaj z osnovnošolci pripravili krasen kulturni program, za piko na i
pa je poskrbel Aljaž Beja s čarovniškimi triki in nas dobro nasmejal. Popoldan je hitro minil v dobri
družbi. Hvala vsem, ki ste pomagali, da je prireditev uspela. 
KORK Konjšica
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CIVILNA INICIATIVA LITIJA-ZDRUŽENJE
ZA BOLJŠO LITIJO

OB VELIKI OBLETNICI!
70-let je minilo, odkar se je končala največja morija v zgodovini
človeštva – II. svetovna vojna, ko so v vojni vihri izgubile življenja
desetine milijonov ljudi!
Lani smo obeležili tudi 100-letnico začetka prve svetovne vojne,
ki je prav tako usodno posegla v življenje ljudi, ko so naši fantje in
možje umirali na tujih bojiščih, za tujo gospodo in je toliko slovenskih domačij ostalo brez gospodarja, očeta, brata, sina!
Dvoje mejnikov, dvoje usodnih dogodkov, ki se je tako dokončno
in boleče zarezalo v narodovo telo! O, da se ti časi ne bi nikoli več
ponovili!
Ob tej obletnici smo se v naši območni ZB za vrednote NOB odločili, da izdamo knjigo, ki je neke vrste opomin, svarilo, spomenik
žrtvam, pa tudi hvalnica domovini, njenim lepotam, njeni zgodovini
in njeni upornosti. Pesnik Jože Sevljak in akademski kipar Zlato
Rudolf sta z veliko mero odgovornosti in ljubezni opisala in ilustrirala pot, ki je tekla od bojev in zmag do lastne države. Ne bi bilo
svobode in ne samostojne države Slovenije brez NOB, brez jasno
izražene ljudske volje in osamosvojitvenih naporov, ki si jih pa zdaj
nekateri lastijo in zasluge pripisujejo izključno sebi!
Ljudje so na tej poti trpeli, se tolkli na življenje in smrt, padali kot
talci, umirali kot taboriščniki, pregnanci, izgubljali življenja od maščevalne roke, ker so jih nekateri pehali na kriva pota, izkoriščali
njihovo naivnost in nepoučenost.
Vrste otroških sirot pa so se vsak dan večale. Vrste otrok z velikimi,
objokanimi očmi, ki so ostali sami, sirote brez očeta in matere!
In vse to se je dogajalo v času boja za preživetje, v času, ko so
nekateri pozabili na svojo čast in slepo služili tujcu, da so še zdaj
odprte rane in krvavijo srca!
Danes bi se nekateri znova poigravali z narodovimi čustvi, razpihovali mržnjo in netili prepir, kot da ni bilo že preveč gorja in bolečine.
V svetu se prebujajo spet temne sile in pri nas bi nekateri radi preobračali kolo zgodovine, postavljali bi spomenike zavržnim dejanjem
in potvarjali zgodovinske dogodke.
Pa je tako lep ta prečudoviti košček raja pod Triglavom, ta naša
draga domovina, in ljudje so mehki in topli, polni solidarnosti in
razumevanja, zlasti kadar je treba stopiti skupaj in pomagati. In
tako enkratna je, tako nenavadna, da smo lahko upravičeno ponosni nanjo. Nikoli je ne prepustimo tujcem, saj so za njo trpeli in
umirali številni rodovi!
Ne dovolimo, da bi v naše čaše nalival kdo strup! Prevelik davek
smo plačali v preteklosti!
Naj bo domovina še naprej naša dobra mati, blaga in odpuščajoča
za vse, ki v srcu dobro mislijo!
Predragoceno je to naše življenje, da bi ga trošili za nevredne stvari
in se odpovedovali temeljnemu v nas – ljubezni!
Miro Kaplja,
predsednik ZB za vrednote NOB, Litija - Šmartno

ZLATA PALETA 2015
Na Zlato paleto 2015 za realistično slikarstvo,
je šest avtorjev oddalo sedem del. Na razstavo, ki bo v Trbovljah, so izbrani: Darja Bernik,
Marijana Šuštaršič in Anita Vozelj.

LILINIH PETNAJST LET
V društvu bodo svojo petnajstletnico obeleževali skozi vse leto.
V maju se bodo v tednu ljubiteljske kulture in tednu vseživljenjskega učenja z razstavami predstavile vse delujoče sekcije in lanska
likovna ustvarjalnica. Razstavljen bo tudi kiparski projekt SAVSKE
LEGENDE.
Prireditev bo v petek, 22. maja bo ob 18. uri, ko bo mavrično
in zelo LILA pred ŠMELCEM V LITIJI.
PROGRAM:
LIKOVNE in FOTOGRAFSKE RAZSTAVE (v prostorih ŠMELCA)
• LILA - odrasli (30 ljubiteljskih slikarjev)
• MALA LILA - mladi od 9 do 15 let (21 članov)
• CICI LILA - otroci od 4 do 8 let (13 članov)
• L IKOVNA USTVARJALNICA 2014 - učencev iz OŠ litijske in šmarske občine in gimnazije Litija (21 mladih slikarjev)
• FOTOGRAFSKA RAZSTAVA članov FOTO LILA (10 članov)
SAVSKE LEGENDE READY MADE - KIPARSKA RAZSTAVA
(v parku pred ŠMELCEM)
Člani skupine LILA - odrasli bodo razstavili:
POVODNEGA MOŽA - mozaik iz savskih kamnov,
BRODNIKA - tridimenzionalno figuro iz savskih naplavin (lesa),
PORTRET ZNANSTVENIKA - iz gospodinjskih predmetov in odpadkov.
Člani MALE LILE in CICI LILE bodo razstavili SAVSKE VILE - iz plastičnih steklenic in blaga.
Predsednica LILA:
Joža Ocepek

NEPOBRANI PASJI IZTREBKI –
KAKO DOLGO ŠE?
Nepobrani pasji iztrebki so nadloga mest in večjih krajev, saj ne
le da kazijo urejenost površin, temveč predstavljajo tudi nevarnost zdravju. Tudi mesto Litija ni izjema, saj občani ugotavljajo,
da se povečuje število psov, ki jih lastniki sprehajajo po javnih
površinah in po zasebnih kmetijskih zemljiščih. Pasje iztrebke
le redki lastniki počistijo. Številni občani Litije opozarjajo na
ogromno število nepobranih pasjih iztrebkov po mestnih ulicah,
parkih in zelenicah. Tudi litijski kmetje opažajo veliko pasjih iztrebkov na travnikih in njivah. Pasji iztrebki, če se znajdejo v
krmi, sicer sami po sebi in neposredno ne ogrožajo zdravja z
onesnaženo krmo nahranjenih živali, so pa lahko zelo nevarni
kot posredniki bolezni. Pogosto so namreč prenašalci okužb in
zajedavcev, denimo glist, ki so lahko zelo nevarne prašičem in
drugim domačim živalim
Neodgovorni lastniki psov s takim početjem mečejo slabo luč
na vse lastnike psov. Tudi sama sem lastnica psov in nemalokrat se mi zgodi, da me kak mimoidoči pogleda, ko poberem iztrebek za svojim psom, kot da sem “marsovček”. Še več, včasih
me tudi kateri začudeno vpraša: A ti pa pobiraš za psom?
Zgodi pa se tudi, ko katerega od teh neodgovornih lastnikov, ki
počaka, da se njegov kuža pokaka na ulici, nato pa oba mirno
odideta naprej, povprašam, ali ni mogoče česa pozabil, mi ta
prav osorno zabrusi, naj se brigam zase in hitro odide!
Občinski odlok o javnem redu in miru določa, da so skrbniki
psov oziroma drugih domačih živali dolžni poskrbeti za odstranjevanje iztrebkov. Ob sprehodih s psom oziroma z drugo domačo živaljo, mora skrbnik s seboj imeti ustrezno vrečko za začasno shranjevanje iztrebkov, ki jih nato odloži v za to namenjene
zabojnike, oziroma tam, kjer le-teh ni, v zabojnike za komunalne
odpadke. MSL je že v prejšnjem mandatu na pobudo CI kupila
večje število košev za pasje iztrebke in jih postavila po najbolj
obremenjenih ulicah
Letos si bomo v CI prizadevali, da bi s pomočjo ustreznih
občinskih organov (Občina Litija, MS Litija in Medobčinski
inšpektorat in redarstvo) pripravili nov sodobnejši občinski
odlok, ki bo urejal to problematiko. V številnih slovenskih občinah že imajo sprejete ustrezne odloke o vzdrževanju in čiščenju
javnih površin, ki za nevestne lastnike predvidevajo kar visoke
kazni (40 – 125 EUR za nepobran iztrebek).
V CI smo še vedno mnenja, da je najprej potrebno ozaveščati in
opozarjati lastnike na dolžnosti, ki jih prinaša pes ali druga žival.
V okviru Tačkovega festivala, ki poteka vsako leto v Litiji, organizatorji in sodelujoči kinologi to nalogo že opravljamo in otroci
prav dobro poznajo te dolžnosti. Tudi od kinoloških društev in
posameznikov, ki se ukvarjajo s šolanjem psov pričakujemo, da
bodo lastnike psov sproti in večkrat opozarjali na njihove dolž
nosti.
In nazadnje pozivamo vse lastnike psov v Litiji: Obnašajte
se odgovorno in sproti čistitite za svojimi psi ter bodite
zgled za vse ostale. S skupnimi prizadevanji bomo naše
mesto ohranjali lepo in čisto!
Mateja Šteferl

Najlepši poročni šopek zopet iz Litije
Na celjskem sejmišču je
v marcu potekal že 20.
sejem Flora. Na sejmu
so že stalnica tekmovanja mladih cvetličarjev
in razstava poročnih
šopkov, ki jih izdelajo
cvetličarji.
Slovenski
cvetličarji so se tudi tokrat pokazali v najlepši
luči. Predstavljenih je
bilo kar 44 čudovitih poročnih šopkov.
Strokovna komisija je kot
najboljšega ocenila šopek
litijskega cvetličarja Marjana Planinška. Nadaljna
mesta so si razdeli: Claudia Marolt (Rožcar Domžale), Mateja Iršič (PUP
Velenje), Ružica Polajžer (Cvetličarna Ružica Rogaška Slatina),
Simon Ogrizek (PUP Velenje), Sonja Jenko (Vrtnarstvo Gašperlin
Moste), Petra Planinšek (Rožica.si Šmartno)…

OBISK NAJSTAREJŠE SOKRAJANKE
Članice KORK KONJŠICA, pa smo ob materinskem dnevu
obiskale tudi našo najstarejšo sokrajanko Angelo Zagorc iz
Raven, ki bo letos dopolnila 93 let. Ker je noge ne nesejo
več zadnja štiri leta biva v domu TISJE. Razum pa ji še dobro
služi.
Čimveč zdravja ji želimo še naprej.
Dragica Dolinšek

Na sejmu so se zvrstile tudi številne predstavitve, na katerih so
sodelovali najboljši slovenski cvetličarji, ki so cvetje oblikovali v
najrazličnejše kompozicije.
Foto: Miran Rade
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SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM
TEKMOVANJU IZ NEMŠČINE
Čestitke Aidi Ahmetović iz 9.a OŠ Litija, ki je dosegla
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine. Na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro je
5.3.2015 tekmovala z vrstniki iz celotne Slovenije.
Nekateri od njih se učijo nemščino kot 1. tuji jezik, tako da je v
tem kontekstu Aidin uspeh še pomembnejši. Njena mentorica je
Florina Erbeli.

PRIREDITEV IN RODITELJSKI SESTANEK
V sredo, 25.3. 2015, je bila v OŠ Litija, Podružnici s
prilagojenim programom proslava za mamice, ki so
jo pripravili učenci in pedagoški delavci šole, vodil
pa jo je učitelj Andrej Guček. Prisotni so uživali ob
prijetnem kulturnem programu. Za povabljene so v podaljšanem
bivanju pod vodstvom Barbare Klanšek in Slavi Celestina, pripravili

SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM
TEKMOVANJU IZ KEMIJE

7.3.2015 je Grosupljem potekalo državno tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja kemije. Na tekmovanje so se uvrstili štirje
učenci iz OŠ Litija. Ema Bohinc iz 9.a razreda je dosegla srebrno
Preglovo priznanje. Njihova mentorica je Renata Kralj. Čestitamo!

VEGOVO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

V četrtek, 19. marca 2015 je bilo na Osnovni šoli Litija šolsko matematično tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje. Med dobitnike
priznanj so se vpisali štirje sedmošolci, pet osmošolcev in štirje
devetošolci. Na področno tekmovanje za srebrno Vegovo priznanje
so se uvrstili Matevž Skender, Mila Štimec Ažbe Železnik, Sara Lavrenčič, Neja Zimič, David Valte, Tadej Pirc, Tadej Vozel, Nik Vozelj
in Patricija Fele.
V sredo, 1. aprila 2015 je potekalo matematično tekmovanje za
srebrno Vegovo priznanje. Med dobitnike srebrnega priznanja so
se vpisali sedmošolec Ažbe Železnik, osmošolka Sara Lavrenčič in
devetošolka Patricija Fele.
Na državno tekmovanje za zlato Vegovo priznanje pa se je uvrstila
Sara Lavrenčič.

FINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V HITREM IN
ZANESLJIVEM RAČUNANJU NA OŠ LITIJA

V soboto, 21. marca 2015 je na Osnovni šoli Litija potekalo finale
državnega tekmovanja v hitrem in zanesljivem računanju. Zbralo
se je 65 najboljših in najhitrejših računarjev iz vse Slovenije. Le
ti so se čez vse leto borili za finalni nastop in se urili v hitrosti in
natančnosti računanja. Med seboj so se pomerili v petih različnih
disciplinah v šestih starostnih kategorijah.
Osnovni šoli Litija je pripadla čast, da smo lahko organizirali in gostili finale v jubilejnem letu. Tekmovanje iz hitrega in zanesljivega
računanja je praznovalo deseto obletnico navzočnosti v Sloveniji.
V državnem finalu so Osnovno šolo Litija zastopali Urh Krafogel,
Marko Bjelčević in Tadej Vozel pod mentorstvom Alena Divjaka.
Skozi vse leto so se trudili in izboljševali svoje rezultate. Tekmoval
je tudi srednješolec Rok Markelc, bivši učenec OŠ Litija, med odraslimi pa Robert Buček in Marija Bjelčević.
Med najuspešnejšimi je bil v finalu 2014/15 Urh Krafogel s prvim
mestom v kategoriji osmi in deveti razred. V isti kategoriji je bil
Marko Bjelčević tretji in Tadej Vozel deseti. V kategoriji srednješolci je Rok Markelc zasedel tretje mesto, v kategoriji odrasli pa sta
Robert Buček in Marija Bjelčević bila tretja in četrta.

ROKOMETAŠICE OŠ LITIJA DRUGIČ ZAPORED
V FINALU DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

V organizaciji OŠ Litija je v petek, 13.3.2015, potekalo polfinale
državnega tekmovanja v rokometu za dekleta. Na tekmovanju so
sodelovale OŠ Petrovče, OŠ Šmartno pri Litiji in OŠ Litija. Polfinalni
turnir se je začel
s tekmo med Litijo in Petrovčami.
Po začetni nervozi in rahlim zaostankom so se
Litijanke zbrale in
nasprotnice presenetile s hitro
in učinkovito igro
ter jih premagale
19:8. Tekma med
Petrovčami in Šmartnim se je končala z rezultatom 20:17 za Petrovče. Naslednji tekmec domače ekipe je bila ekipa Šmartnega, ki
se je prvi polčas dobro upirala Litijankam, a te so v drugem polčasu
z dobro igro le strle nasprotnice in zmagale 19:12.
Igralke OŠ Litija so se z dvema prepričljivima zmagama drugič zapored uvrstile v finale državnega tekmovanja, kjer se bodo 10.4.2015
borile za naslov državnih prvakinj.
Za OŠ Litija so igrale: Špela Doblekar, Sabina Kozarac, Nina Bajrić,
Monika Završnik, Anuša Strle, Katjuša Ponebšek, Ema Bohinc, Nika
Marn, Maja Musar, Karmen Štelcer, Leonie Vrtačnik Horvat. Trener:
Dare Šuštar, vodja ekipe: Karmen Špan
Najboljša strelka turnirja je bila Nina Bajrić, najboljša vratarka Špela Doblekar in najboljša igralka Manca Kogovšek.
Zbrala in uredila Petra Pavlica

prav posebne šopke. Pred prireditvijo je prisotne pozdravil ravnatelj Peter Strle. Učiteljica Ljudmila Intihar je staršem spregovorila o
zdravi prehrani. Starši in učenci so razgovore nadaljevali v matičnih
učilnicah. 
Marjeta Mlakar-Agrež

RDEČA KAPICA IZ VRHPOLJA
V soboto, 7. marca je podružnico obiskala RDEČA KAPICA. V njihovo šolo jo je pripeljal njihov učitelj Matjaž Bizilj, ki je v veseli pravljici nastopal v vlogi volka. Igralci KUD-a Vrhpolje so zabavali učence
celo uro in izvedli igro v treh dejanjih. Učencem podružnice so se
pridružili tudi učenci prve triade OŠ in vsi so zelo uživali. Hvaležni
so igralcem in mentorici Francki Pačnik za podarjeno predstavo.
Marjeta Mlakar-Agrež

SREČANJE UČITELJEV TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V
OSNOVNIH ŠOLAH S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
V torek, 17. Marca je bilo v novi Osnovni šoli Litija srečanje učiteljev
tehnike in tehnologije, ki poučujejo v osnovnih šolah s prilagojenim
programom. Udeležence so gostitelji pozdravili s kulturno prireditvijo in nagovorom ravnatelja. Gospod Roman Ložar je pripravil
delavnico iz modelarstva. Učitelj Osnovne šole Litija Matjaž Bizilj
in gospod Radovan Pajič pa sta predstavila delavnico domače obrti. Udeleženci so si ogledali tudi novo šolo in obisk nadaljevali z
ogledom proizvodnega obrata KGL d.o.o. , kjer jih je direktor Bojan
Železnik zelo prijazno seznanil s potekom proizvodnega procesa.
Marjeta Mlakar-Agrež

Pozdravljena pomlad
cvetoča ...
Že veliko let je prireditev v mesecu marcu namenjena
materam, ženam in dekletom. Na kulturnem dogodku,
20. marca, je sodelovalo preko 90 nastopajočih.
Pravi medgeneracijski šopek. Prireditev so tokrat pričele mamice,
ki smo predstavile pesem naše pesnice Pavle Voje, Odnesi vetrič.
Ljudske pevke so nadaljevale s prepevanjem, priključili pa so se
jim tudi godci. V zaodrju so že nestrpno čakali naši najmlajši, da se
predstavijo številnim gledalcem. Nastopili so pogumno in odločno
in tako marsikateremu obiskovalcu privabili solzico v oči. Glasno
pa so zapeli tudi skupaj z Črički, ki so jih pospremili z instrumenti.
Veseli pa smo bili, da so se Črički predstavili tudi s svojo pesmijo in
navdušili. Šolarji so plesali, zapel je Otroški pevski zbor Polhki, zopet pa so navdušili tudi naši igralski talenti z novo predstavo. Pevci
MoPZ so tri pesmi posvetili nežnejšemu spolu, ob koncu pa še z
instrumenti popestrili program s pesmijo o prijateljstvu. Odlično so
svojo nalogo opravile tokratne povezovalke Maja, Barbara in Lana.
Ko se stvari delajo s srcem, vedno odlično uspejo. Vložena energija
se pomnoži in zadovoljstvo je vedno veliko. Vse mentorice (Katarina, Ida, Melita, Darinka, Vanja, Mirjam, Lidija in Barbara) naših
vrtčevskih otrok in šolarjev, s svojim delom postavljajo temelje za
prihodnost. In vsi vemo, da sta zgled vztrajnosti in pozitivnosti zelo
pomembna za mlajše. Najstarejši kulturniki s svojim delovanjem
ohranjajo vez s preteklostjo in jo skozi nastope prenašajo na mlajše generacije. Vsi pa se ob tem učimo spoštovanja dela vseh, ki
skrbimo za slovensko kulturno dediščino ter skušamo naše talente
deliti tudi z drugimi. Treba pa je ohranjati in nadgrajevati kvaliteto,
saj le tako ne bomo zašli na pota skromnega in melanholičnega
delovanja, ki ne prinaša občutka zadovoljstva. Tudi rožice, ki so krasile celotno dvorano, niso bile hitro izrezane. Potrebno je bilo vložiti
trud in voljo, da so bile opazne. In s sodelovanjem mnogih nam je
uspelo, in nastal je čaroben spomladanski »travnik«.

Hvala vsem soustvarjalcem te lepe prireditve. Takšen lep dogodek za vedno ostane shranjen v našem srcu in to zato, ker
ga je soustvarjalo in se ga udeležilo toliko iskrenih duš.
Več o dogajanju na Polšniku si lahko preberete na www.polsnik.si
ali na fb-ju. 
Mateja Sladič-Vozelj

DELAVNICA Z OČKI IN DEDKI OB
MATERINSKEM DNEVU V VRTCU KEKEC
Pri načrtovanju letošnjega delovnega načrta smo
si strokovne delavke postavile cilj okrepiti in povečati sodelovanje z družinami kot pomembne
vrednote v življenju vsakega otroka pri njegovem
celostnem razvoju.
Naš namen je bil vključiti vse
družinske člane, tudi babice
in dedke, v različne dejavnosti
vrtca.
V mesecu marcu, ko so praznovale žene, mamice, mame
in babice, smo na popoldanski delavnici z očki in dedki
ustvarjali zanje. Za pomoč pri
pripravi in izvedbi delavnice smo poprosili Lotinega očka, ki se je
povabilu takoj odzval. Pripravil je lično izdelane lesene okvirje s
podlagami, na katere smo lepili kroglice iz krep papirja. Nastale so
čudovite slike. Poleg tega smo risali s tekstilnimi barvami na blago in izdelali namizne prtičke ter voščilnice. V igralnici se je širilo
navdušenje, čutila se je prijetna in sproščena klima, ki se je odražala na počutju vseh udeležencev. Vsi skupaj smo preživeli prijetno
urico in našim mamicam ter babicam polepšali letošnji materinski
dan. Za udeležbo se vsem prisotnim zahvaljujemo, prav posebna
zahvala pa gre Lotinemu očku za pripravo tega presenečenja.
Melita Kuder, pomočnica vzgojiteljice

GREGORJEVO V VRTCU MEDVEDEK
Zima se počasi preveša v pomlad. Na travnikih in vrtovih je že opaziti pomladne cvetove. Ptički se oglašajo s privlačnim petjem, dan
postaja svetlejši, toplejši in daljši. Lahko bomo pogasnili luči in dalj
časa preživljali svoj dan pod svetlim soncem. Staro izročilo nam
govori, da so že davno
te naravne spremembe
navduševale naše prednike. Ker so jih znali
opaziti in bolje čutiti kot
mi v današnjem času, se
je ob tem razvil praznik.
Gregorjevo. Praznik zaljubljencev in tega dne
naj bi se tudi ptički ženili, hkrati pa so na predvečer rokodelci s spustom
lučk po reki preganjali zimo in naznanili začetek pomladi.
V enoti Medvedek smo drugo leto običaj skušali obuditi. Zbrali smo
se v vrtcu, starši in otroci, ter iz naravnih materialov izdelali čudovita plovila, na njih pa položili svečke. Po delavnici smo se odpravili
proti reki Reki v Šmartno. Tam smo prižgali svečke in »ladjice« so
bile pripravljene za spust. Položili smo jih v vodo in jih prepustili
reki. Opazovali smo, kaj se bo zgodilo. Nekatere so se ob prvi brzici prevrnile, nekatere potopile, nekatere so plule dlje. Čeprav je
bil prizor morda kratek, je v otroških očeh izžarevalo zadovoljstvo.
Odrasli smo si lahko priklicali v spomin otroške dni, ko smo v potok
odvrgli, pa čeprav samo list, in opazovali, kako ga je reka odnesla.
S takšnimi dogodki lahko damo priložnost tudi našim otrokom, da
se bodo lahko spominjali preprostih trenutkov.
Tjaša Hauptman, dipl. vzgojiteljica

OBISK FRIZERKE ZORI V SKUPINI MEDVEDKOV
V vrtcu Medvedek v mlajši skupini Medvedkov smo v mesecu marcu spoznavali poklice.
Zanimalo nas je, kaj so poklici in kakšne vrste poklicev poznamo.
Ugotovili smo, da predstavljajo naloge in dolžnosti, ki so si med seboj podobne in jih opravljajo tudi starši.
Ob fotografijah so otroci
prepoznali poklice, kot so
prodajalec, učitelj, kuhar,
zdravnik, knjižničar, dimnikar, frizer … Nekaj poklicev združujemo v igralnici v različnih kotičkih in
ker nam je poklic frizerke
zelo blizu, sem v skupino
povabila frizerko Zori. Povabilu se je takoj odzvala. Predstavila nam
je svoj poklic in prinesla s seboj različne pripomočke, ki jih uporablja pri svojem delu. Namen srečanja je bil tudi razveseliti otroke in
jim urediti pričeske.
Pri čakanju na nove pričeske so bili otroci strpni in komaj čakali,
da pridejo na vrsto. Srečanje je bilo nekaj posebnega. Frizerka je
otroke razveselila z barvnimi spreji, ki jih je nanesla na njihove lase.
Deklicam je naredila čopke in kitke, fantom pa pričeske v obliki
ježka. Vsi so bili navdušeni nad svojim novim izgledom. Na koncu
srečanja smo se še skupaj fotografirali.
Darja Borštnar Mandelj, dipl. vzgojiteljica
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Šest oseb išče avtorja

Kulturno dogajanje ob slovenskem
kulturnem prazniku

Kakor nam je vreme pred enim mesecem zagodlo in smo morali
kulturni dan za celo predmetno stopnjo odpovedati, pa nas je v
petek, 6. marca 2015, prav razvajalo in končno smo lahko kulturni
dan Ob slovenskem kulturnem prazniku izvedli.
Za učence 6.–9. razreda smo pripravil najrazličnejše delavnice. Šestarji so se z g. Vladom Poredošem sprehodili skozi zgodovino glasbe ter preizkusili najrazličnejša glasbila, so pa tudi
plesali in ustvarjali voščila
za mamice pri tehniški
delavnici. V 7. razredu so
učenci v ustvarjalni delavnici izdelovali nakit iz fimo
mase ter v likovni delavnici
pripravljali, risali voščila za
svoje mamice, babice … V
delavnicah kulturnega vedenja so skozi igro vlog, s socialnimi igrami … vadili, kako reagirati v določenih konfliktnih situacijah, kako
se obnašati na najrazličnejših prireditvah … Učenci 8. razredov so
se peš odpravili do Kulturnega centra Litija, kjer jih je kustosinja
muzeja ga. Hauptman popeljala po Muzeju splavarstva, brodarstva
in železne ceste ter predstavila stavbno kulturno dediščino Litije.
Devetarji so sodelovali v filmski delavnici ter v delavnici slovenskega jezika, kjer so se preizkusili celo v pisanju pesmi z akrostihom.
Z avtobusom so se tudi odpeljali do Brega pri Litiji, kjer jih sprejela
ga. Strmljan iz Društva za razvoj podeželja LAZ, jih popeljala skozi
vas, opozorila na zanimivosti, posebnosti v vasi, ogledali so si zbirko savskih prodnikov ter se podali do domačije Paternoster.
Za zadnjo, 5. šolsko uro, so učenci gledališke skupine Sova z gospo
Arhnaver pripravili kulturni program – zabavna učna ura o Prešernu
z recitacijami Prešernovih pesmi, ki so jo učenci lahko spremljali
kot gledalci, je bila verjetno veliko bolj poučna, zanimiva kot tiste
»taprave, resnične«.
UTRINEK POŠ JEVNICA

Marčevsko dogajanje v POŠ Jevnica

Marec. Prvi pomladni mesec, ko vsi že težko pričakujemo prve pomladne cvetlice, ko zjutraj poslušamo ptičje žvrgolenje, čez dan pa
nas razvajajo prvi topli sončni žarki, so naši učenci počastili vse
mamice, žene, tete in babice ob njihovem prazniku. Skupaj z malčki
iz vrtca, bobnarji, plesalci in glasbeniki so se v soboto, 14.3.2015
zbrali v dvorani, kjer so se vsem zbranim predstavili s kratkim kulturnim programom.
V soboto 21.3. pa smo nadaljevali z delom na našem šolskem vrtu.
Starši in učiteljice smo se udeležili delovne akcije, na kateri smo
pripravljali les za ograjo ter pričeli s postavljanjem. Zbrali smo se
na kmetiji »Pr Šteful«, pri družini Godec, ki nam je velikodušno
odstopila les za ograjo šolskega vrta. Pri delu se nam je pridružil
tudi župan, g. Franci Rokavec, ki je prav tako prispeval nekaj smrek
za naš vrt. Delo je potekalo v
prijetnem, delovnem vzdušju,
do malice je bil les že na
kmetiji, po malici, ki so nam
jo pripravile Štefulove gospodinje, pa smo delo nadaljevali
na vrtu, kjer smo že postavili
del ograje. Pri delu so nam
pomagali tudi naši učenci Gal,
Rok in Erik, ki znajo že spretno
uporabljati delovno orodje. Dokazali smo, da lahko z dobro voljo
naredimo veliko. Nadaljevali bomo v soboto 11. aprila. Upamo, da
se nam bo takrat pridružilo še več staršev.
Vsem skupaj, posebej družini Godec ter g. Franciju Rokavcu se zahvaljujemo za podarjen les, za organizacijo in dobre ideje, staršem
pa za pomoč pri delu. 
Darja Rajšek, vodja POŠ Jevnica
UTRINEK POŠ VAČE

Delavnice ročnih spretnosti

Dva zimska meseca so nam na POŠ
Vače polepšali člani in članice DŽD
Vače in upokojenci, ki so obogatili
naše znanje. Prostovoljno, z veliko
dobre volje in pozitivne energije so
nas obiskovali vsak torek in nam predajali svoje znanje ročnih spretnosti.
Naučili so nas veliko tehnik, katere
smo pred tem le občudovali, sedaj
pa smo v njih tudi mi že pravi mojstri.
Na delavnicah smo pletli, kvačkali,
izdelovali izdelke iz krep papirja, vezli voščilnice, se urili v kviling
tehniki itd. Znanje, ki smo ga dobili, je neprecenljive vrednosti, za
to smo jim tudi iskreno hvaležni. Za sodelovanje v prihodnjem šolskem letu smo se že dogovorili. Komaj čakamo!
UTRINEK POŠ Hotič

Ob materinskem dnevu
V soboto, 28.3.2015, je v gasilskem domu Hotič, potekala že tradicionalna prireditev ob materinskem dnevu. Prireditev vsako leto
organizira KORK Hotič, ki je tudi letos poskrbel za vabila, pogostitev in obdaritev . Najprej je vse zbrane pozdravila predsednica
KORK Hotič gospa Ana Grilj. Mamicam in babicam so popoldne,
poleg nastopa moškega
pevskega zbora KS Hotič, popestrili tudi naši
najmlajši iz vrtca Hotič
in učenci POŠ Hotič.
Uživali smo v različnih
deklamacijah o mamicah, plesnih in pevskih
točkah. Vsako leto se nastopajoči potrudijo, da bi prav na poseben
način pokazali svojim mamicam in babicam, da jih imajo neskončno radi. Tudi letos jim je uspelo privabiti nasmeh na njihove obraze
in solze v njihove oči. 
Urška Pišek, učiteljica POŠ Hotič

PRIREDITVI OB MATERINSKEM DNEVU
IN DNEVU ŽENA
V petek, 20. marca, na prvi pomladni dan in svetovni
dan sreče, smo učenci in učitelji POŠ Dole pri Litiji
ter člani Sveta KS Dole pri Litiji združili moči na prireditvi ob materinskem dnevu in dnevu žena. Pretežno ženskemu občinstvu so se najprej predstavili
otroci iz dolskega vrtca, nato pa še učenci Podružnične šole Dole. V
točkah ni manjkalo petja, plesa, igre, recitacij in igranja na harmoniko. Po koncu
programa sta
sledila pogostitev, ki jo je
pripravila KS
Dole pri Litiji,
in srečelov.
V soboto, 21.
marca pa smo prireditev pripravili v dvorani OŠ Gabrovka. Nastopili
so otroci iz vrtca Čebelica, učenci OŠ Gabrovka in Ženski pevski
zbor KUD Fran Levstik ter pripravili prijeten večer. S pestrim in
prisrčnim programom smo se želeli zahvaliti mamam, babicam in
tetam in jim tako polepšati praznike. Pred
prireditvijo so si obiskovalci lahko ogledali razstavo članic
Društva podeželskih
žena Gabrovka Živa
lice iz testa. Po prireditvi sta sledila srečelov in pogostitev, ki so jo pripravile članice Društva podeželskih
žena Gabrovka v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Gabrovka.
Srečelova, na Dolah in v Gabrovki, so pripravili člani Šolskega sklada. Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali pri pridobivanju dobitkov,
prispevali dobitke za srečelov, z nakupom srečke ali denarnim prispevkom darovali v šolski sklad.  Vesna Kores in Jana Marolt
VRTEC ČEBELICA

»PTIČJA SVATBA« IN SPUŠČANJE GREGORČKOV

Gregorjevo – dan, ko se ptički ženijo je znanilec pomladi, saj se začenja prebujati narava, živali in ljudje,
je praznik luči in ljubezni.
To je star slovenski praznik, ki so ga že naši dedki
in babice praznovali kot začetek pomladi (po starem
julijanskem koledarju), čeprav se ne ujema s koledarjem začetka
pomladi. Na Gregorjevo se prično dnevi daljšati, kar otroci iz vrtca
dobro vedo in takrat ne potrebujejo več luči, zato jo odvržejo v
vodo. Praznovanje gregorjevega je v nekaterih krajih sedaj postalo že tradicionalno.
Običajno sodelujejo otroci,
ki ob pomoči odraslih oseb
izdelujejo plovila s svečkami.
Tudi starši in otroci skupine
Pikapolonic so se prepustili
ustvarjanju in doma ustvarili
unikatne »gregorčke«.
V vrtcu pa smo spoznavali značilnosti gregorjevega, prepevali ljudske pesmi, spoznavali ptičke, oponašali njihovo oglašanje, spoznali
obred poroke in pripravili »pravo ptičjo svatbo«, ki smo jo na predvečer gregorjevega pokazali staršem. Na svatbi so si ptičji mladoporočenci obljubili zvestobo, izmenjali prstane, zaplesali poročni
valček, nazdravili ob napitnici, manjkala ni niti poročna ptičja torta.
Sodelavki Heleni se moramo zahvaliti, da so bile naše neveste in
ženini tako šarmantno in pražnje oblečeni.
Po »ptičji svatbi« smo odšli k bajerju Enejeve družine, ob potoku
Gabrovščica, kjer so zapluli naši gregorčki. Uživali smo v čarobnosti lučk, druženju in ohranjanju našega ljudskega izročila.
Naslednji dan, na dan gregorjevega, pa smo po grmičkih iskali pogače, ki jih ptički na svoji svatbi niso pojedli in sledila je gostija na
prostem. 
Za male Pikapolonice Marinka L.

Poklici (Vrtec Gabrovka, skupina Metuljčki)

Strokovne delavke vrtca so otrokom v okviru skopa o poklicih le-te
poskušale prikazati na čim bolj doživet način. V vrtcu sta jih obiskala policista s Policijske postaje Litija. S seboj sta prinesla veliko
opreme, ki je navdušila otroke. Videli so pendreke, lisice, neprebojni jopič, celo kovček s čopiči, lističi, številkami, magnetnim prahom in drugimi zanimivimi predmeti, ki jih uporabljajo za preiskave.
Otroci so bili navdušeni tudi nad dajanjem prstih odtisov,
ki so jih odtisnili na
papir.
Obiskali sta jih tudi
dve mamici, priznana slovenska aromaterapevtka Nina
Medved, ki jih je
popeljala v čaroben
svet vonjav ter cvetličarka in aranžerka Vesna Hribar. Obe sta jim
pomagali narediti darilca za mame in sicer dišeči mošnjiček sreče
ter lepo aranžiran šopek.
V sklopu pohodov za športni program Mali sonček pa so otroci izkoristili priložnost in si ogledali ter se seznanili s poklicem mizarja
v Mizarstvu Kotar, s. p. ter poklicem kamnoseka v podjetju PAAN
- PAAN, d. o. o.
Strokovne delavke se vsem omenjenim zahvaljujejo za pomoč pri
predstavitvi poklicev ter jim sporočajo, naj se ne bojijo za »izumrtje« poklica, saj so jih vsi tako navdušili, da bo ta generacija generacija policistov, mizarjev, aromaterapevtov in cvetličarjev.

Mag. Simona HRIBAR

Na Gimnaziji Litija je že tradicija, da člani šolske
dramske skupine Teater 16 v zadnjih marčevskih
dneh na oder postavijo novo igro. Letos so se
odločili za zahtevno delo Šest oseb išče avtorja
italijanskega dramatika, pisatelja in režiserja, tudi Nobelovega nagrajenca, Luigija Pirandella.
V sestavi Teatra 16 igrajo dijaki vseh štirih letnikov in pri pripravi
letošnje predstave je z njimi aktivno sodelovala tudi naša bivša dijakinja, sedaj že diplomirana akademska igralka, članica igralskega
ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, Anja Drnovšek.
Za masko je poskrbela dijakinja Sara Kostanjevec, ekipi pa sta se
že tradicionalno pridružila še dva nekdanja dijaka, Andraž Kršlin z
oblikovanjem gledališkega lista in plakata ter Jože Ajdišek z osvetlitvijo in ozvočenjem.
Polna šolska dvorana je dokaz, da si je Teater 16 v okolju že pridobil
zaupanje, tokratna vrhunska predstava pa je nagovorila in navdušila tudi najzahtevnejše gledalce. Uspeh predstave potrjujejo številna
napovedana gostovanja v Šmartnem pri Litiji, Zagorju, Mirni na Dolenjskem, na Mlinšah in v Hrastniku.

Na sliki z leve proti desni: Anica Garić, Urška Širok, Neli Mlinar,
Maja Pavčnik, Špela Pok, Klemen Škoberne, Lara Jerkovič, Aljaž
Strmljan Primož Černe, Anže Grčar, Hana Weiss, Eva Pavliha, Tim
Šteferl, Dominika Rozina.

TEKMOVANJE PI
14. marec je bil na Gimnaziji Litija poseben dan, dan pi, saj smo povezali ljubezen do številk z ljubeznijo do poezije. Tekmovanja so se
udeležili dijaki naše šole, pridružili so se jim tudi učenci OŠ Radeče.
Na tekmovanju v recitiranju decimalk števila pi je zmagala Nastja
Krneta iz 2. b, ki je svojo recitacijo pričela tako kot vsi ostali tekmovalci s 3,14, nadaljevala pa je s kar 521 številkami in tako nedvomno
postavila zavidanja vreden rekord in hkrati izziv za prihodnje leto.
Povabilu za sodelovanje v nadzorni komisiji se je prijazno odzval
Simon Čopar, nekoč dijak naše šole, danes pa že doktor fizike, ki
se je tudi sam nekajkrat proslavil kot državni rekorder v recitiranju
števila pi.
Po zaključenem tekmovanju smo ugotovili, da med mladimi živi tudi
poezija in objavljamo zmagovalno piezijo, delo dijakinje 3. c, Mance
Planinšek.
Noč s črno, s temno zamračena,
je žalost danes nam večer okrasila,
zasanjana, obupana, zamorjena,
ona je nam premočna sila.

o, jutro božansko se prebudilo,
zgodnja rosa razmočeno lice solz umila,
obupanost iz oči oprala, izsušila,
z vetrom krik obupan je zadušila.

Tihoma je začela peti tih piš,
omamljen sam jo poročiš,
prizadela dekle je ljubezen,
nanosila solz s slanostjo bolezen.
A rezilo razparalo noč umirajočo,
odstranil nož vročino žgočo,

Omilil je dopoldan ranjenost zbadajočo,
popoldan žalost to nemogočo.
Kot kača priplazi se večer,
noč vrne se.
o, v daljavi žalost slišimo,
trpljenje zaihtelo je s temo.

SLIKARJI Z VAČ
Pred kratkim sem pisal o etno piscih z Vač: http://www.vace.si/etno-literati.htm, o športnikih z Vač: http://www.vace.si/sportniki.htm, o
znamenitih Vačanih: http://www.vace.si/vsisveti.htm in drugih pomembnih ljudeh, dogodkih in objektih v zvezi z Vačami: http://www.
vace.si/OBCAN.htm .
Je pa še mnogo nenapisanega o Vaških - npr.: pesnikih, romanopiscih,
doktorjih znanosti, domačih obrteh, o izvirih in potokih, itd. Rečem
vam; ni konca ne kraja!
Danes o slikarjih: Že leta 2012 sem zbral portrete znamenitih Vačanov
za stenski koledar 2013. Ker marsikateri ni imel svojega portreta, so to
storili domači slikarji. Tako je Danijela Kunc (učiteljica likovnega pouka
z novih Vač) naslikala Janeza Grilca, Joži Ocepek (nekdanja direktorica knjižnice v Litiji, ki izvira z Vač) - Franceta Stareta, učitelj Marjan
Rogelj - Tita Strmljana, Igor Fortuna z Vrtač - našega župnika
Benedik Valentina,
Tomaž Dernovšek –
Vinči iz Hotiča – arhitekta Mirka Mrvo,
Avgust Stušek (Ljubljančan, ki je že od
samega začetka član
IO GEOSS-a, torej
naš človek) – Petra
Za to Panoramo Vač je Igor Fortuna
Svetika. Sliko na naprejel Zlato paleto.
slovnici koledarja je
prispeval Miran Mirtič. Kasneje sem izvedel, da sta slikarki tudi Lili
Prelogar, medicinska sestra, ki ima hišico v Lošcah in Jelka Zajc, ki jo
pogosto srečujemo na Slivni, skupaj s Stanetom Ocepkom. Gorazdu
Roglju pa je dizajn celo poklic. Tudi Tomi Osolnik s Slivne rad slika. Ne
smem pozabiti sebe in prav gotovo sem še na koga pozabil ali bolje
rečeno – sploh ne vem zanj. Zato mi, prosim, pomagajte in mi to sporočite na 041 896 632 ali na zvonimir.kolenc@guest.arnes.si . Ker nas
je tistih, ki slikamo, za celo vojsko, sem pripravil spletno stran http://
www.vace.si/slikarji.htm , saj pač ni mogoče vsega stlačiti v tako majhen prostor v časopisu. Na spletni strani boste pa izvedeli več in videli
več slik. Veliko slikarjev sodeluje v Društvu likovnih umetnikov – LILA,
za popularizacijo pa skrbi KUD Art Club Litija. Na Vaškem dnevu, konec avgusta, pa LILA navadno pripravi tudi slikarsko razstavo, ki se
ujema z etnološko vsebino Vaškega dne. Hvala Vam!
Rad nas imam! Zvonček Norček
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PRIBLIŽEVANJA

30. marca smo v Kulturnem centru gostili
slovenskega igralca in direktorja SNG Drama Ljubljana
Igorja Samoborja. V dobri
uri druženja nas je nasmejal s svojo
sproščenostjo in iskrenostjo, čeprav
je zase zatrdil, da je resen in molčeč
človek. S publiko je delil tudi nekaj zanimivih anekdot iz mladosti. Prijeten
večer z eminentnim gostom.
Foto: Igor Samobor

Vabimo…

V ponedeljek, 20. aprila, bo gostja Približevanj ga. Bernarda Jeklin. Bivša urednica Jane obožuje črni humor in se rada šali na
svoj račun, uživa v neodvisnosti in svobodi ter zelo rada potuje v
oddaljene kraje.
V ponedeljek, 4. Maja, pa nas bo s svojo iskrenostjo in duhovitostjo
razveselil znani slovenski igralec Gojmir Lešnjak Gojc, ki je ob
potrditvi datuma dejal, da je to poseben dan. Zakaj, boste izvedeli
na prvi ponedeljek v maju, v modri sobi KC Litija.
Z gostoma se bo pogovarjal Vladimir Jakopič, ob 19. uri, v modri
sobi Kulturnega centra. Vabljeni.

OTROŠKE MATINEJE

V marcu so gledališke nadobudneže v dveh predstavah razveseljevali gozdni prijatelji, ki so izdali skrivnosti o varovanju narave, ter
velikonočni piščanček Fredi, ki je delil tudi jajčka. In to ne navadna,
bila so čokoladna!
V aprilu nas bo obiskal Metuljček Cekinček iz LG Velenje, v maju,
točneje 16.5., pa vse lepo vabimo na ZAKLJUČNO OTROŠKO MATINEJO, ko v goste prihaja ZAJČEK BRANKO, ki nas bo s svojimi dogodivščinami popeljal skozi zabavno, smeha polno in komunikativno
zgodbico o strahu in pogumu, o prijateljstvu in dobroti. Predstavo
bo izvedel Zavod Talija. Kot je za zaključno predstavo že tradicija,
vas vse čaka še presenečenje…
Otroške matineje so na sporedu ob sobotah, ob 10. uri, v Kulturnem centru Litija.
Več o predstavah si lahko preberete na spletni strani www.jzk.si
ali na naši FB strani Kulturni center Litija, lahko pa nam tudi pišete in vas uvrstimo na seznam prejemnikov obvestil o dogodkih:
kulturnicenter@zkms-litija.si.

Domači gledališčniki so se abonentom
predstavili odlično Kratko in jedrnato

V četrtek, 26. marca, smo si na litijskem odru ogledali
predstavo domače
gledališke skupine
Izredni teater, Društva Tombas. Letos
so pripravili izbor
osmih kratkih komičnih dram in
poželi velik aplavz.
Kar štiri besedila je
prispeval Marko Djukič, ki je tudi režiser predstave. Vsi se že veselimo njihove naslednje mojstrovine.

Vabilo…

V petek, 24.4.2015, ob 20. uri, v KC Litija gostimo KUD Dole, Teater 13, ki se predstavlja s črno komedijo MAMA JE UMRLA 2X,
avtorja Vinka Möderndorferja in v režiji Marka Platana.
Društvo Tombas vabi v soboto, 25.4.2015, ob 20.00 na predstavo gledališke skupine KUD France Kotar iz Trzina, ki je litijsko občinstvo že nekajkrat navdušila s svojimi izvrstnimi uprizoritvami.
Vabljeni k ogledu predstave LIMONADA ORKESTRACIJA, na odru
Kulturnega centra Litija, vstopnina: 5€. Predstava je spretna združitev del Orkester (Jean Anouilh) in Osem žensk (Robert Thomas)
ter avtorskih vložkov režiserke. Za vse ljubitelje gledališča bo dogajanje na litijskem odru kar pestro, zato LEPO VABLJENI!

Strokovna ekskurzija na
Štajersko

Člani društva U3 Litija in Šmartno ter zaposleni Mestnega muzeja Litija smo se
udeležili strokovne ekskurzije na Štajersko. Ogledali smo si opuščeni kartuzijanski samostan Žiče, ki letos
praznuje 850. obletnico ustanovitve. Pot smo nadaljevali do Ptujske
gore, kjer smo si ogledali romarsko cerkev Marije zavetnice, ki je
ena najpomembnejših gotskih spomenikov na Slovenskem. Na poti
do Ptuja smo se ustavili še v enem od ohranjenih antičnih mitrejev.
Na koncu smo se z vodičko sprehodili po najstarejšem slovenskem

mestu, Ptuju, ki s
svojim lepo urejenim starim mestnim
jedrom in številnimi
znamenitostmi obiskovalcu nudi pravo
kulturno doživetje.
Veseli smo bili odziva polnega avtobusa udeležencev in
upamo le, da nam
bo jeseni, ko načrtujemo naslednjo ekskurzijo, vreme bolj naklonjeno.

uči trenutno stanje in zagotovi ZKMŠ Litija, enotama Kulturni
center in Mestni muzej Litija, vsaj osnovne pogoje za normalno delovanje ter nemoten priliv sredstev, k čemur jo obvezuje
tudi obstoječa zakonodaja.
Programski svet ZKMŠ Litija
Kulturni center in Mestni muzej Litija
Dodatek: specifikacija programskih finančnih sredstev iz občinskega proračuna po obeh enotah za leto 2014 in 2015:
Kulturni center:
leto 2014 27.700€
leto 2015 17.836 €
Mestni muzej:
leto 2014 2500 €
leto 2015 1464 €

VABILO NA OGLED RAZSTAVE

Mestni muzej Litija in Knjižnica Litija smo ob 130. obletnici ustanovitve družbe Cirila in Metoda, Bralnega društva (kasneje Knjižnica
Litija), Požarne brambe (kasneje PGD Litija) in Pevskega društva
Lipa pripravili razstavo. Otvoritev razstave je potekala ob Slavnostni Akademiji, ki je bila 13. aprila 2015 v dvorani KC Litija. Razstavo, ki je nastala ob tej priložnosti, si lahko ogledate v avli KC
Litija do konca aprila (v dopoldanskem času, v času prireditev, v
popoldanskem času pa po predhodnem dogovoru).
V mesecu maju bo razstava na ogled v Knjižnici Litija.

Svoji na svojem, literarni večer z
Jožetom Sevljakom

Ob dnevu boja proti okupatorju in 70. obletnici
zmage nad nacizmom in fašizmom bo v Knjižnici
Litija literarni večer ob izidu pesniške zbirke Jožeta
Sevljaka. Zbirka Svoji na svojem je namenjena mladim bralcem. Ob
literarnem dogodku bomo odprli fotografsko razstavo Spominska
obeležja NOB v Litiji, Šmartnem in okolici. Literarni večer z razstavo bo v torek, 5. maja, ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Pod svobodnim soncem, slovesnost
ob 70. obletnici zmage

Študijska skupina KULTURNA DEDIŠČINA
23. aprila se bomo pridružili Knjižnici Litija in skupaj pripravili poseben večer ob svetovnem dnevu knjige. Predstavili bomo knjigo
Zalog – rečno pristanišče, avtorice Minke Jerebič, ki se dotika tudi
Litije, saj je bila Litija poleg Zaloga in Krškega nekdaj eno najpomembnejših rečnih pristanišč v Sloveniji.
Predstavitev knjige in razgovor z avtorico bo v četrtek, 23. aprila,
ob 19h, v modri sobi KC Litija.

POMAGAJTE NAM ZBIRATI GRADIVO iz
litijske preteklosti!
V letošnjem letu pripravljamo razstavo o potresu leta 1963, ki
je bil eden najmočnejših potresov novejše dobe na Slovenskem.
Zbiramo fotografije, časopisne članke, dokumentacijo o škodi
ipd. ali pa zanimive zgodbe posameznikov, ki so doživeli ta potres. Obiščite nas v Kulturnem centru na Stavbah ali pa pokličite
na gsm 031/689-160. Hvaležni bomo za vsak prispevek!
Objavljamo popravek in dopolnilo sporočila za javnost, ki ga
je Programski svet Kulturnega centra in Mestnega muzeja Litija objavil v marčevski številki glasila Občan:

SPOROČILO ZA JAVNOST

Programski svet, ki je imel svojo redno sejo dne 23. 2. 2015, je
obravnaval tekočo problematiko zavoda, predvsem njenih enot Kulturni center in Mestni muzej Litija. Programski svet se je seznanil
s poslovnim poročilom za leto 2014 ter pohvalil tako finančno učinkovitost delovanja enot kot visoko kvaliteto kulturnih dogodkov in
prireditev.
Programski svet po ogledu letnega načrta s finančnim planom za
leto 2015 ocenjuje, da je stanje v obeh enotah zaskrbljujoče. Namenjena programska finančna sredstva občine, ki so v primerjavi z lanskim letom nižja za cca. 40%, močno otežujejo opravljanje
njegovih osnovnih nalog, kot so organizacijo in izvedbo prireditev
in festivalov, gledaliških predstav za otroke in odrasle, izvedbo
razstav,varovanje kulturne dediščine v občini, predavanj, ekskurzij
ipd. Predstavljeno stanje ogroža tako organizacijo kot kvalitetno izvedbo dosedanjih prireditev, predvsem Tačkovega festivala in festivala Slovo poletju. Z namenjenimi finančnimi sredstvi ni možna nadaljnja izvedba muzejskih razstav v stari sodniji. Trenutna situacija
ljudem, ki v občini Litija obiskujejo prireditve (število teh pa iz leta
v leto, tako govorijo statistični podatki, naraščajo), ne omogoča
njihove vključenosti v kulturni razvoj, kot so ga bili deležni do sedaj.
Občino Litija, kot ustanoviteljico pozivamo, da natančno pre-

DATUM
PON 20.4.
TOR 21.4.
SRE 22.4.

ČET 23.4.

PET 24.4.
SOB 25.4.
SRE 29.4.
PON

4.5.

TOR

5.5.

ČET

7.5.

PET

8.5.

PON 11.5.
ČET 14.5.
PET 15.5.
SOB 16.5.
PON 18.5.
TOR 19.5.
SRE 20.5.
ČET 21.5.
SOB 23.5.

URA

V Litiji bo 8. maja slovesnost ob 70.obletnici zmage, ki jo pripravljajo ZZB za vrednote NOB Litija in Šmartno, Območno združenje slovenskih častnikov Litija in Šmartno, Pihalni orkester Litija, učenci in
učitelji OŠ Litija, Šmartno, Gabrovka in Gradec, Mešani pevski zbor
KUD Jevnica, ZKMŠ Litija in Knjižnica Litija. Prireditev bo 8. maja ob
18. uri, pri Plečnikovem spomeniku v Litiji.

Teden vseživljenjskega učenja 2015 –
Makedonski večer

Od 15. do 22. maja bo potekal teden VŽU. V Knjižnici Litija vabimo
na dva dogodka: v torek, 19. maja bo v Knjižnici Litija Makedonski večer. Srečali se bomo s prevajalko Sonjo Dolžan, ki je slovenskim bralcem približala makedonske avtorje, kot je nagrajeni
Goce Smilevski, makedonskim bralcem pa med številnimi prevodi
podarila Alamuta. Z Verico Sandevsko bosta obiskovalcem predstavili Makedonijo s turističnega, etnografskega in za ščepec tudi
kulinaričnega področja. Makedonski večer se bo pričel ob 19. uri.
Dobrodošli, »dobredojden«!

Teden VŽU –Internet in zloraba
mladoletnikov

V Knjižnici Šmartno bomo v tednu VŽU pripravili predavanje o pasteh interneta in s tem povezani zlorabi mladoletnikov. Sodobna
tehnologija ustvarja vse večje razlike pri odraščanju nekoč in danes, manj je iger v naravi, druženja, pogovarjanja, virtualni svet je
privlačen in čisto blizu, s pomočjo spleta v domači sobi. O nevarnostih interneta bo predaval višji kriminalist Klemen Repovš. Predavanje bo v četrtek, 21. maja, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.

Tačkov likovni ter literarni natečaj 2015

Tudi letos Knjižnica Litija razpisuje Tačkov natečaj. Letošnji likovni
in literarni natečaj bo na temo: »Psi nam pomagajo«.Tema izpostavlja sodelovanje in povezovanje človeka in psa na način, da je pes
ne le v veselje, pač pa je človeku v pomoč in korist. Natečaj spodbuja ustvarjanje (risanje, pisanje, upodabljanje) trenutkov in situacij, ko je pes človekov pomočnik: kako psi pomagajo slepim in slabovidnim, sodelujejo kot reševalni ter spremljevalni psi (za slepe,
tetraplegike, bolnike, starostnike), iščejo oz. rešujejo pri snežnih
plazovih, potresih, pomagajo gasilcem, so čuvaji hiše, policijski –
službeni psi itd. V razpisano temo ne sodijo portretne upodobitve
psov. Natečaj traja od 7. aprila do 22. maja 2015. Sodelovanje
na natečaju je brezplačno. Več o natečaju si lahko preberete na
spletni strani knjižnice http://www.knjiznica-litija.si/.
Aleksandra Mavretič

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

16.00
CINEFORUM, IZKUSTVENA DELAVNICA
MC LITIJA
19.00
PRIBLIŽEVANJA: BERNARDA JEKLIN
KULTURNI CENTER LITIJA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
19.00
UŽITNE DIVJE RASTLINE, PREDAVA DR. NEJC JOGAN
KNJIŽNICA LITIJA
17.30
POJEMO POMLADI – REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV – 1. KONCERT
KULTURNI CENTER LITIJA
16.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
17.00
DIY: STOLI IZ PALET
MC LITIJA
19.00
DELAVNICA ZA RAZPIS MC IN KLIŠE
MC LITIJA
18.00 – 19.30
IZOBRAŽEVANJE ZA MIR
SVETOVALNICA, MC LITIJA
17.30
POJEMO POMLADI – REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV – 2. KONCERT
KULTURNI DOM ŠMARTNO
19.00
U3 – DEDIŠČINA - NOČ KNJIGE- PREDSTAVITEV KNJIGE: REČNO PRISTANIŠČE ZALOG, MINKA JEREBIČ
KULTURNI CENTER LITIJA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
18.30
NASTOP UČENCEV GŠ LITIJA - ŠMARTNO
DVORANA GLASBENE ŠOLE
17.00
LIKOVNE DELAVNICE Z BARBI IN TINO
MC LITIJA
19.00
KUHAJMO PO ŠPANSKO
MC LITIJA
20.00
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: MAMA JE UMRLA 2X, KUD DOLE
KULTURNI CENTER LITIJA
20.00
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: LIMONADA ORKESTRACIJA, KUD TRZIN
KULTURNI CENTER LITIJA
10.00
IZLET NA GEOSS
ZBOR PRED MC LITIJA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA VAČE
19.00
PRIBLIŽEVANJA: GOJMIR LEŠNJAK GOJC
KULTURNI CENTER LITIJA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
LITERARNI VEČER OB 70. OBLETNICI ZMAGE NAD NACIZMOM, NOVA ZBIRKA JOŽETA SEVLJAKA- SVOJI
19.00
KNJIŽNICA LITIJA
NA SVOJEM; fotografska razstava spominskih obeležij NOB v Litiji, Šmartnem pri Litiji in okolici
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
17.00
LIKOVNE DELAVNICE Z BARBI IN TINO
MC LITIJA
“POD SVOBODNIM SONCEM”, SLOVESNOST OB 70. OBLETNICI ZMAGE NAD NACIZMOM, SODELUJEJO
ZZB ZA VREDNOTE NOB LITIJA IN ŠMARTNO, Območno združenje slovenskih častnikov Litija in Šmartno,
PRI PLEČNIKOVEM
18.00
ZKMŠ-KC, KNJIŽNICA LITIJA, UČENCI OŠ Litija, Šmartno, Gabrovka, Gradec, PIHALNI ORKESTER LITIJA,
SPOMENIKU V LITIJI
MEPZ KUD JEVNICA - slavnostni govornik bo Tone Partljič
18.00
ZAPOSLITVENA PISARNA: VODENJE
MC LITIJA
18.00
DIY: IZDELOVANJE BLAZIN
MC LITIJA
18.00
GLOBALNO UČENJE S TINO TRDIN
MC LITIJA
19.00
KURDSKI VEČER
MC LITIJA
10.00
OTROŠKA MATINEJA: DOGODIVŠČINE ZAJČKA BRANKA
KULTURNI CENTER LITIJA
18.00
TERAPIJA S SMEHOM
MC LITIJA
TEDEN VŽU: LITERARNO POTOPISNI VEČER: O MAKEDONIJI; GOSTJI PREVAJALKA SONJA DOLŽAN IN
19.00
KNJIŽNICA LITIJA
VERICA SANDEVSKA
18.00
POSVET RAZVOJ MC LITIJA
MC LITIJA
19.00
TEDEN VŽU: INTERNET IN ZLORABA MLADOLETNIKOV: PREDAVA KLEMEN REPOVŠ, VIŠJI KRIMINALIST
KNJIŽNICA ŠMARTNO
19.00
U3 – DEDIŠČINA – 70-LET OD KONCA 2. SV. VOJNE
KULTURNI CENTER LITIJA
20.00
RAJ MLADOSTI
MC LITIJA

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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17. SREČANJE UPOKOJENSKIH
PEVSKIH ZBOROV NA GEOSSU

23. maja 2015, ob 15. uri, bo naše društvo
organizator že 17. srečanja upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja. Tako, kot že
nekaj let, se bo srečanje odvijalo na Geossu in
ostalo edino od tovrstnih srečanj širom Slovenije, v sodelovanju z
ZDUSom in JSKD, Izpostava Litija, ki poteka na prostem.
Prvi izmed organizacijskih sestankov je bil sklican s zborovodji Trbovelj, Hrastnika, Senovega, Sevnice in Litije, kjer smo se dogovorili za pevski program.
Potrudili se bomo, da bo tudi letos prireditev kvalitetna in predvsem
bomo poskrbeli za prijetno druženje. Lani nam je kot strokovna sodelavka pri odločitvi o najbolj kvalitetnem zboru pomagala domača
strokovnjakinja Helena Vidic in želimo si, da bi bilo tudi letos tako.
Ker je peti vedno lepo v družbi, že danes prisrčno vabljeni na
Geoss. 
Iva Slabe

AKCIJA MERCATORJA

Trgovsko podjetje Mercator vsako leto nameni del sredstev za donacije v krajih, kjer ima več prodajaln. V letošnjem letu akcija poteka v Litiji, v njihovi prodajalni Supermarket, Na Ježi 2C. Ta je izbrala
tri organizacije, med katerimi je tudi DU Litija, za katere meni, da
so pomembne za razvoj in notranjo povezanost kraja in zanje kupci
lahko glasujejo.
Društvo oz. organizacija, ki bo zbrala največ žetonov, bo prejela nagrado 1.000 evrov, drugo in tretje uvrščeni pa bosta prejeli darilno
kartico Mercator v vrednosti 200 oz. 100 evrov.
Člane društva in simpatizerje vabimo, da nas v tej akciji podprete in
na ta način pomagate pri pridobitvi donacijskih sredstev, za kar se
vam vnaprej zahvaljujemo. 
Dušan Jovanovič

LETNI ZBOR ČLANOV

Člani DU Litija so se 26. marca 2015 zbrali na letnem zboru članov.
Pregledali in ocenili so delo društva v preteklem letu in poročilo o
finančnem poslovanju, ter sprejeli program dela in finančni načrt
za letošnje leto.
V razpravi po poročilih so člani društva izpostavili zastoj pri usklajevanju pokojnin, pridobivanje republiških športnih tekmovanj ZDUS
v Litijo, predlog za dopolnitev Pravil društva, ter medgeneracijsko
sodelovanje. Nekaj odgovor na ta vprašanja sta posredovala gosta
zbora, podžupanja Liljana in podpredsednik ZDUSa Anton Donko
Letos so na zboru članov podelili 6 priznanj, ki so jih prejeli:
- priznanje ZDUS za zasluge je prejel Jože Grošelj, priznanja društva
so prejeli
- srebrno plaketo: Nuša Rozman
- bronasti plaketi: Jože Dernovšek in Almira Jelnikar
- pisni zahvali sta prejela društvena Citrarski orkester in Literarna
skupina.
S posebno pozornostjo so počastili zlatoporočenca Majdo in Jožeta
Sonca in jima zaželeli še veliko skupnih srečnih let.
V društvo vabijo nove člane, saj upokojenci v njem lahko spletajo
socialne mreže, ki so v tretjem življenjskem zelo pomembne.
Martina Kralj

PREDSTAVITEV KNJIGE MOJE PESMI
MARIJE BAUMKIRCHER

10. marca 2015, smo člani Literarne skupine DU Litija pripravili
predstavitev knjige MOJE PESMI Marije Baumkircher, ki svojega
prvenca žal ni dočakala, saj je knjiga izšla točno leto zatem, ko se
je poslovila.
V polni dvorani Knjižnice Litija, smo člani Literarne skupine Minkinim sorodnikom, prijateljem in krajanom pripravili recital njenih
pesmi, ki so jih dopolnjevali zvoki citer in lepe pesmi Uvodno besedo o Minki in njeni knjigi je imela Milena
Dimec in obiskovalcem razkrila tisto, po
čemer je bila za našo Literarno skupino
Minka posebna. Nekaj lepih misli in občutkov o knjigi, je na njej lasten, prijeten
način povedala še direktorica knjižnice
Andreja Štuhec, ki je pomagala pri izboru pesmi. O poti, ki jo je bilo potrebno prehoditi od ideje do same knjige,
pa sem spregovorila sama in se skupaj
z našim predsednikom Dušanom Jovanovičem zahvalila vsem, ki
so kakor koli prispevali k izidu knjige in jim podarila MOJE PESMI.
Literarni dogodek, ki so ga povsem preplavila čustva, pa je bil
poleg spomina na našo članico posvečen tudi obema praznikoma žensk v mesecu marcu.

V imenu Literarne skupine, Iva Slabe

NAPOVEDNIK

Sobota, 2.5.2015 POHOD SKOZI ZALO – ZGOD. K. POT
Sobota, 16.5.2015 10. POKOD – PRIMORSKA
Sobota, 23.5.2015 SREČANJE UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV
NA GEOSSU
Prva polovica maja – izlet: VARAŽDIN IN TRAKOŠČAN
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

POHODNIKI IN
LJUBITELJI ŽELEZNE
DOBE PONOVNO NA
VAČAH

Poročilo s 6. arheološkega pohoda
Po poti velikega kneza z Vač

Na Vačah je v nedeljo, 22. marca, potekal 6. arheološki pohod Po
poti velikega kneza z Vač. Dogodek smo pripravili člani organizacijske enote Strokovni center GEOSS, ki deluje pri Društvu za razvoj in
varovanje GEOSS-a, v sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc.
Zjutraj so si obiskovalci v Muzeju Petra Svetika na Vačah pod strokovnim vodstvom arheologinje, geologa in etnologinje ogledali društvene zbirke. Sledil je pohod po arheološkem najdišču na Vačah.
Od povečane situle smo se preko prelaza Gabela spustili v dolino
Kandrš, nato pa se ponovno dvignili do Lestine in se čez Ravne
njive vrnili na Vače.
Na naših vodenih pohodih se vsakič posvetimo eni od arheoloških
najdb, ki so bile odkrite pri izkopavanjih konec 19. in v zgodnjem
20. stol. Arheološko najdbo obiskovalcem predstavimo skozi dejstva in dognanja moderne arheološke stroke, pa tudi na doživljajski način, saj vodstva vedno spremlja gledališka igra, postavljena
v železno dobo.
Tema tokratnega pohoda je bila čelada z napisom IERISNA v venetski pisavi, izdelana v poznem 5. ali zgodnjem 4. stol. pr.n.š. in
priložena v grob veljaka železnodobne skupnosti na Vačah. Venetski napisi so v velikem številu poznani iz severne Italije, na prostoru
Dolenjske in Zasavja pa je to edini takšen napis, kar daje arheološki
najdbi poseben poudarek. Ime IERISNA je poznano z več votivnih
predmetov iz Poadižja in je po vsej verjetnosti ime božanstva, h kateremu se je lastnik obračal za zaščito in pomoč. Morda smemo v
lastniku čelade videti voditelja ljudstva, za katere se je v arheološki
terminologiji udomačil izraz »knezi«. Železnodobni knezi so načelovali gradiščem, sklepati pa smemo, da so med njimi obstajali tako
prijateljski kot tudi sovražni odnosi.
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Na to temo se je odvijala dramska zgodba, ki je spremljala pohod.
Spoznali smo mladega, vihravega kneza z Vač, ki bolj kot nasvetom
lastnih svetovalcev zaupa knezu sosednjega gradišča na Rovišču.
Ta se knezu z Vač prilizuje, v ozadju pa se skriva njegova želja po
prevladi Vač in vseh okoliških gradišč. Knezu z Vač se prikaže boginja IERISNA, njene nasvete pa knez razume šele, ko se že začenjajo kazati prvi učinki
njegove nespametne
vladavine.
Dogodek se je zaključil s knežjo malico v Gostilni Mrva,
pripravljeno iz sestavin, ki so jih poznali
že v železni dobi.
Iz srca se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pri izvedbi dogodka. Posebna zahvala gre ženam iz Slivne za
peko sladkih dobrot iz železnodobnih sestavin.
Naš naslednji pohod bo v nedeljo, 27. septembra. Tema pohoda bo
znamenita situla z Vač.
dr. Vojka Cestnik, arheologinja,
strokovna sodelavka Društva GEOSS za področje arheologije

Društvo Tombas vabi na predstavo gledališke skupine KUD
France Kotar iz Trzina, ki je litijsko občinstvo že nekajkrat
navdušila s svojimi izvrstnimi uprizoritvami.

25. 4. 2015 ob 20.00, Kulturni Center Litija
Vstopnina: 5 EUR
Predstava je spretna združitev del Orkester (Jean Anouilh) in Osem
žensk (Robert Thomas) ter avtorskih vložkov režiserke. V zgodbi
spremljamo zbor desetih pevk in pianista, ki nastopajo v zdraviliškem baru, v katerem se ljudje zdravijo zaradi zaprtosti. Vsak od
protagonistov odkrije tančico v svojo zgodbo in izkaže se, da so
njihova življenja
vse prej kot urejena, prefinjena, kakor se zbor zdi na
prvi pogled. Vsaka
od pevk in končno
tudi pianist razkrijejo svoje krute in
mestoma banalne
življenjske odločitve, v katere trdno verjamejo, da
so dobre in edino
prave. Taki pogovori med pavzami zbora pa pripeljejo do pravih
izbruhov nevoščljivosti, privoščljivosti in ljubosumja, ki pri gostih
težko ostanejo preslišana. Zato postaja šef lokala gospod Lebonze
vedno bolj nezadovoljen z zborom....
Igrajo: Urban Gradišar, Ana Pirc, Ksenija Dvoršak, Katarina Ručigaj, Jožica Ozimek Berčon, Gordana Granatir, Klavdija Klemenc,
Mariša Jagodič, Pika Polona Penca, Katja Podgoršek, Natja Levec,
Peter Ložar, Simon Maglica.

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

ZDRAVSTVENA PREDAVANJA

Vabimo vas na zanimiva predavanja katera
bodo potekala v predavalnici knjižnice Litija.
6.5.2015 ob 17.00 uri – Bolezen ledvic pri
sladkorni bolezni, predavala bo dr. Barlovič
Pongrac Draženka.

PROSTOVOLJCI GIMNAZIJE LITIJA
V DOMU TISJE
V domu že vrsto let negujemo in spodbujamo prostovoljce ter skrbimo za pozitivno podobo prostovoljskega dela, ki je pomemben člen pri skrbi za
dobro počutje stanovalcev. Medgeneracijsko sodelovanje prispeva
tudi k sožitju in povezovanju ljudi v širši skupnosti.
Prostovoljno delo po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist
(vir: Etični kodeks organiziranega prostovoljstva).
Program prostovoljskega dela v našem domu temelji na spremljanju stanovalcev, spoznavanju in vživljanju v svet starega človeka,
predvsem gre za pogovore in druženje s stanovalci. Bistveno pri
vsem tem pa je zadovoljstvo stanovalcev doma, saj jim je dan z
obiski prostovoljcev krajši in lepši.
Naša vizija je ohranjati in razvijati kakovostne in strokovne storitve
naravnane na stanovalce ter jim zagotoviti mirno, varno ter prijetno
starost, ob tem pa jim ponuditi čim več aktivnosti, ki zadovoljujejo
njihove potrebe in pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju v domu.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem dosedanjim prostovoljcem, naša vrata pa so vedno odprta vsem, ki bi si radi popestrili svoje življenje in naredili kaj lepega in dobrega, saj so modrosti in izkušnje starejših najdragocenejši učni vir vseh generacij.
V nadaljevanju smo zbrali in objavljamo misli mladih prostovoljk,
dijakinj Gimnazije Litja o njihovem prostovoljnem delu v domu.
Renata Ozimek,
koordinatorica prostovoljskega dela
Tajda: V dom za ostarele hodim predvsem zato, ker sem tam spoznala kar nekaj zanimivih ljudi. Vsak ima svoje zgodbe, ki jih zelo
rad deli s prostovoljci. Sedimo in se pogovarjamo ure in ure. Prav
tako je zabavno pomagati na različnih delavnicah , ki jih za posebne
praznike pripravi osebje doma.
Neja: V Domu Tisje sem prostovoljka že drugo leto in zelo mi je
prirasel k srcu. Delo v njem je nepozabna izkušnja in občutek, kako
te nekdo z veseljem pričakuje, je prelep. Ko prideš prvič v dom, ne
veš, kako bi začel pogovor, kam bi se usedel, s kom bi se pogovarjal, vendar si zaradi teh stvari ni potrebno beliti glave. Slej ko prej te
bo kakšen gospod ali gospa ogovorila, pohvalila tvoj nakit ali jopico
in pogovor bo stekel kar sam od sebe. Upam, da se bo več ljudi
odločilo za prostovoljstvo v domu.
Lara: Zelo rada pomagam ljudem in rada jim vsaj malo polepšam
dan. Mislim, da se velika večina sploh ne zaveda, kako preprosto
je. Že samo prijazen pogled, kratek pogovor ali pa kratek sprehod v
lepem vremenu lahko polepša dan stanovalcem doma. Zelo rada se
vračam k njim, saj so vsi zelo prijazni, sproščeni in veseli. Najlepša
stvar, ki jo prostovoljec lahko dobi, je vesel pogled v očeh stanovalca in topla zahvala za čas, ki si mu ga posvetil. Mislim, da se nam
je vsem, ki smo v zadnjih dveh letih hodili v dom, razširilo obzorje
in smo spoznali, da je za pomoč včasih dovolj, da si vzamemo par
ur in jih izkoristimo za druženje z našimi »babicami in dedki«, kot
jim radi rečemo.
Ana Črne, koordinatorica prostovoljcev Gimnazije Litija:
Živimo v času, ko nam je skrb za sočloveka pogosto odveč, zato nas
še bolj veseli, ko vidimo, s kakšnim veseljem naši dijaki obiskujejo
varovance Doma Tisje. Dijaki počnejo nekaj dobrega, hkrati pa si
pridobivajo dragocene izkušnje, ki jim utegnejo pomagati pri izbiri
poklicne poti.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA
IN HOLESTEROLA

V društvu bo merjenje v sredo, 6.5.2015 od 8.00 do 10.00 ure.

20. ŠPORTNO- REKREATIVNO SREČANJE
DIABETIKOV SLOVENIJE

Srečanje bo v soboto 30.5.2015 s pričetkom ob 9.30. v Kočevju
(Cesta na stadion 7).
Ker nimamo športnih ekip vas vljudno vabimo, da se skupaj v čim
večjem številu udeležimo srečanja saj za nas pripravljajo dva pohoda in sicer daljšega dve uri in krajšega eno uro.
Ponujajo nam tudi ogled Od muzeja do jezera, Kostelski grad (organiziran prevoz z avtobusom), organizirana sta tudi dva predavanja:
Joga smeha in obraza in Sarkopenija- progresivno upadanje mišičnega tkiva. Cena srečanja znaša 20 €. Rok za prijavo s plačilom
je najkasneje do 4.5.2015.

POHODI
7.5. Pasjek- Vel. Njive- Amerika- Polšnik
Steklasova pot- Šentrupert- Nebesa
14.5.
AVTOBUS 7.00
Sava- Kobilnik- Široka set- Leše- Sava
21.5.
VLAK
28.5. Dole- Oglarska pot

V počastitev 60-letnice bo Gasilska zveza Litija v soboto, 16. maja
2015, ob 18. uri v športni dvorani Gimnazije Litija organizirala
slavnostno prireditev, na kateri bodo sodelovali prostovoljni gasilci
iz vseh prostovoljnih društev litijske gasilske zveze in gasilska društva iz gasilskih zvez sosednjih občin. Pred slavnostnim delom bo
gasilska parada, na kateri bo sodelovalo več kot 300 gasilcev z
več deset gasilskih vozil ter z drugo opremo. V počastitev visokega jubileja pa je bil 22. marca 2015 izveden posebno atraktiven
prikaz 60 gasilskih curkov vode.
Predsednik Gasilske zveze Litija
Drago Poglajen

Lojze Hauptman
Lojze Hauptman
Ivan Lamovšek

Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici.
Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede
na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!

ZASAVSKO SREČANJE DIABETIKOV

Tokratni organizator je DD Hrastnik. Srečanje bo 6.6.2015 ob
10.00 uri na Gorah.
Na srečanju bo organiziran krajši pohod in druženje.
Cena srečanja (prehrana in prevoz) znaša 22 €, katero poravnate
ob prijavi najkasneje do 29.5.2015.

KOPANJE V KRKINIH ZDRAVILIŠČIH

(Dolenjske toplice, Šmarješke toplice in Talaso Strunjan)
Se vedno vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo
tudi ob vikendih in praznikih).

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO

Skupaj z MDI nadaljujemo plavanje in vadbo v bazenu Pungart v
Šmartnem od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.
Pripravila:		
Sonja Čerčinovič			

Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

60 LET GASILSKE ZVEZE LITIJA
Letos mineva 60 let od ustanovitve Gasilske zveze
Litija, ki v okviru svojega delovanja skrbi za zaščito
ljudi in premoženja ter pomoč ob različnih nesrečah
za 15.000 prebivalcev Občine Litija in 221,40 km2 površine v Občini
Litija. Sestavlja jo 12 prostovoljnih gasilskih društev in eno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Skupaj s podmladkom je v prostovoljna društva vključenih 1785 gasilcev, od tega150 tistih, ki so
v stalni pripravljenosti na poziv za intervencijo. Teh je bilo v zadnjih
desetih letih 875. Analize kažejo, da so bile intervencije učinkovite
in na srečo se na njih kljub iztrošenosti opreme ni huje poškodoval
nihče od gasilcev. Nabava nove sodobne opreme je eden največjih
problemov Gasilske zveze Litija, saj Občina Litija v primerjavi s podobno velikimi občinami namenja bistveno manj sredstev. Občina
Litija nameni letno 0,5% od celotnega sprejetega proračuna, ostale
primerljive občine pa od 1,5% do 2%.

Ivan Lamovšek



RKS Območno združenje Litija se zahvaljuje krvodajalkam in
krvodajalcem, ki so se udeležili krvodajalske akcije, 23.3. in
24.3.2015 v prostorih Zdravstvenega doma Litija.
KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi
pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.

OZRK LITIJA

TOREK, 12.5.2015, ob 16.uri

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

EKSKURZIJA V SALZBURG
IN CHIEMSEE
Za dvodnevni izlet v Avstrijo in Nemčijo, 21. In
22. maja imamo še nekaj prostih mest. Strošek izleta 135 EUR za
člane in 145 za nečlane lahko poravnate tudi v 2. Ali v 3. Obrokih.
Navedeni strošek vsebuje: prevoz, vodenje- Metka Uranker, polpenzion in vstopnine.

INVALIDI OKREPILI IN STRNILI VRSTE
Tokratni zbor članov Medobčinskega društva invalidov Litije in
Šmartnega pri Litiji
( v nadaljevanju Društvo), ki je bil izveden 20.3.2015, je bil tudi
volilni. Udeležilo se ga je 64 rednih in 27 podpornih članov. Pri
osrednji točki dnevnega reda smo izvolili organe, ki bodo krmarili
Društvo naslednje štiri leta. Izvoljeni so bili: Izvršilni odbor: Miro
Vidic ( predsednik), Vera Bric, Ana Mohar, Franci Prettner, Jožica
Resnik, Tina Cirar, Irena Tičar in Ferdinand Kunstelj. Nadzorni odbor: Jože Penčur, Marija Kos in Rudi Zupan. Častno razsodišče: Stane Koci, Jože Flus in Danica Kraševec. Nadomestni člani častnega
razsodišča: Sonja Čerčinovič, Špela Šikovec in Danica Grilj.
Nekaterim, dosedanjim, dolgoletnim članom žal zdravstvene razmere niso več dopuščale sodelovanja, zato so jih brez zadržkov in
pomislekov nadomestili mlajši.
Druge vsebinske točke zbora so bila poročila predsednika IO Društva Mira Vidica, predsednice socialne komisije Vere Bric, finančno
poročilo Mojce Bajc, vodje športnih sekcij Anice Mohar, strokovne sodelavke Tine Cirar in predsednika nadzornega odbora Jožeta
Penčurja.
Poročila zajemajo vsebinsko bogato in obsežno dejavnost, zato
bom v tem članku skušal strnjeno povzeti vsebino.
V preteklem štiriletnem obdobju beležimo širjenje in razvoj Društva.
Povečanje števila članov iz 771 leta 2010, na 874 koncem leta
2014, je povečalo obseg in kakovost dejavnosti.
Delovanje temelji na prostovoljstvu, vendar samo s prostovoljci ne
moremo več slediti finančno administrativnim zahtevam, ki nam jih
nalagajo Fundacija FIHO, Zveza delovnih invalidov, lokalne skup
nosti in drugi, zato moramo za ta opravila proti doplačilu iskati zunanje sodelavce. Tovrstne stroške smo v preteklih letih zmanjšali
z izvajanjem programov, katere smo uspeli pridobiti pri evropskih
kohezijskih skladih.
Zaradi širjenja dejavnosti so postali pretesni prostori v našem starem domu. V njem gostimo tudi Društvo diabetikov, ki je tudi v
hitrem razvoju. Rešitev prostorske stiske smo pred leti načrtovali
skupaj z Občino Litija. Dogovorili smo se, da bomo polovico našega doma za 10 let, brezplačno odstopili Društvu diabetikov, mi pa
bomo zgradili nov dom. Načrtovano gradnjo so nam v začetku zavirali neživljenjski - birokratski predpisi, zadnji dve leti pa finančna
suša investitorja Občine Litija.
Socialna komisija dejavnost izvaja na osnovi osmih nacionalnih socialnih programov: preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva, informativna
dejavnost, usposabljanje za aktivno življenje in delo, programi za
ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, rekreacija in
šport, dnevni centri in klubi, kulturna dejavnost. Udeležba invalidov v teh aktivnostih se povečuje še hitreje kot število članov.
Mimo rednih programov potekajo tudi dejavnosti, ki so namenjene
druženju, letovanju, sprostitvi in zabavi, izletništvu in ekskurzijam.
Udeležba invalidov in podpornih članov pri posamičnih dogodkih
šteje od 50 (izleti), do 100 (letovanje) ali 150 (tradicionalna srečanj
invalidov v juniju oziroma decembru).
Področje športa delimo na rekreacijo in tekmovalni šport. Deluje
sedem sekcij: balinanje, kegljanje, pikado, namizni tenis, ribolov,
strelstvo in šah. Poleg vidnih dosežkov na območnih in državnih
prvenstvih je spodbuden podatek, da so naši športniki po udeležbi
med tremi najuspešnejšimi v Sloveniji. Podatek dobi večje težo ob
upoštevanju dejstva, da smo po številu članstva med manjšimi v
državi.
Zelo uspešno deluje Aktiv delovnih invalidov, ki pretežno pomaga
invalidom pri iskanju njihovih pravic, razpršenih v gozdu neurejene
zakonodaje s tega področja. Zveza delovnih invalidov na strokovnih
posvetih naše delovanje predstavlja kot primer dobre prakse.
Ob koncu poročil je Nadzorni odbor podal mnenje, da pri poslovanju Društva ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.
Načrte za tekoče in prihodnje leto bi lahko strnili v ugotovitev, da
bomo skušali ohraniti dosedanji obseg in kakovost storitev ob upanju na finančno podporo dosedanjih financerjev in desetin prostovoljcev, ki so samo v letu 2014 opravili preko 4700 prostovoljskih
ur.
Prednostni nalogi naslednjih let bosta dograditev doma in iskanje
stalnega vira sredstev za finančno in administrativno poslovanje.
Zaradi dolgoletnega in tvornega sodelovanja pri delu in razvoju je
zbor za častne člane Društva imenoval Martina Penčurja, Milana
Slabeta in Viktorja Zupana.
Predsednik Izvršilnega odbora
Miro Vidic

ČESTITKE NOVEMU STAREMU
PREDSEDNIKU
Miru Vidicu iskreno čestitamo ob ponovni izvolitvi za predsednika Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno
pri Litiji. Je vsekakor človek visokih moralnih kvalitet, z izrednim
čutom za sočloveka, ki mu v stiski zna prisluhniti, svetovati in
pomagati.
Zahvaljujemo se mu za dosedanje 12 letno vodenje Društva.
Hvaležni smo mu za neprecenljivo podporo pri delovanju organov in aktivnosti v društvu. Kljub temu, da je to že njegov četrti
mandat smo prepričani, da mu ne bo zmanjkalo idej za še boljše
in učinkovitejše delo. Njegovo ponovno izvolitev so udeleženci
letnega zbora članov nagradili z bučnim aplavzom.
Še enkrat iskrene čestitke in hvala za vse, kar je do sedaj storil
dobrega za članstvo. 
Člani MDI Litija – Šmartno pri Litiji

DRUŠ T VA / DO G O DK I
Zanimivosti iz čebelarskega
sveta iz ČD Litija
Spomladansko sonce je vse bolj dejavno, zato se
čebelarji vse bolj ukvarjamo z našimi čebelami. V
spomladanskem času je potrebno marsikaj postoriti okoli čebelnjaka. Predvsem je potrebno poskrbeti, da so panji
v tem času še vedno toplo odeti in zaščiteni pred muhavim spomladanskim vremenom, kajti le tako bo razvoj v čebeljem panju
optimalen in uspešen.
Če so naše čebele uspešno prestale mrzle zimske dni, jih je potrebno pripraviti, da bodo, ko zacveti sadno drevje in travniške cvetlice,
v polni kondiciji opravljale svoje poslanstvo, nam čebelarjem pa
prinesle nekaj sladkega cvetličnega medu.
Nekaterim čebelarjem bo
uspelo čebelam odvzeti tudi
nekaj zdravilnega cvetnega
prahu, ki ga je zdaj v izobilju.
Povprečna čebelja družina
nabere v enem letu tudi do
50kg cvetnega prahu za svojo
prehrano. Količina cvetnega
prahu, ki ga čebelarji uspemo
odvzeti čebelam, je zelo majhna in nepomembna za čebeljo družino.
Odvzeti cvetni prah nato čebelarji pri nizki temperaturi posušijo ali
ga shranijo v zamrzovalno skrinjo .
Nekaj nabranega cvetnega prahu čebelam vrnemo v jeseni, če
suša posuši cvetje in čebelam zato primanjkuje cvetnega prahu.
Star čebelarski izrek pravi, da od cvetnega prahu, odvzetega čebelam, čebelar za svoje potrebe porabi eno tretjino, drugo tretjino
proda in zadnjo tretjino vrne čebelam.
Slovenci v povprečju pojemo zelo malo cvetnega prahu, čeprav je
v njem veliko vitaminov in mineralov, ki so koristni za naše dobro
počutje in zdravje. Zdravilni učinki cvetnega prahu na človeško
telo so: ureja delovanje črevesja, spodbuja tvorbo hemoglobina,
izboljšuje razpoloženje in lajša duševno delo. Cvetni prah izboljšuje
prekrvavitev možganov, izboljšuje vid, deluje proti izpadanju las in
pomaga bolnikom z obolelo prostato. Cvetnega prahu ne prenašajo
vsi ljudje enako dobro, zato je potrebno pri uživanju najprej ugotoviti, koliko in v kakšni meri ga posamezna oseba sme zaužiti.
Z uživanjem cvetnega prahu uspešno premagujemo spomladansko
utrujenost, zmanjšujemo pa tudi alergijo na cvetni prah. Alergije
povzročajo predvsem tujerodne rastline, zato je pomembno, da
uživamo cvetni prah in med nabran v lokalnem okolju, saj je tudi v
medu veliko primesi cvetnega prahu. Medovi naših čebelarjev so
odlični in pridelani v čisti in neokrnjeni naravi.
Na koncu še nasvet o uporabi cvetnega prahu.
Zvečer v toplo vodo zmešamo žlico cvetnega prahu in zjutraj, ko
mešanica začne že malo fermentirati, to popijemo.
Tako bomo na naraven in uspešen način ohranjali zdravje in dobro
počutje.
Še čebelarski pozdrav, Naj medi!
Srečo Rozina, ČD Litija
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»Ko se čas ustavi ...
in narava zadiha z nami ...«

Lepote so blizu,
doma!
Še enkrat več sem ugotovila, da ni potrebno na drug konec
Slovenije, da bi se človek naužil lepot!«Je zapisala ena izmed
pohodnic, ki se je podala po Jablaniški poti.
Pohodniki, ki so se udeležili 12. pohoda po Jablaniški poti so uživali
v prečudovitem jasnem
vremenu. Njihovi pogledi
so se zaustavljali na vrhovih Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp ter vse do
Snežnika in Gorjancev.
Le redko je ujeti takšen
svež in jasen dan. Za popolnost predprazničnega vzdušja, pa so ob
poti poskrbeli rokodelci, ki so spretno izdelovali velikonočne butarice. Kar nekaj so jih pohodniki odnesli v dolino. Ti pa so se kot po
navadi zaustavili in potešili svojo radovednost v Hiši spominov, pri
Samčevih, kjer so imeli na ogled že 10. tematsko razstavo.

Drago Godec, s.p.
Zgornja Jevnica 10
1281 KRESNICE
GSM: 070 262 474
041 391 514
drago.godec@gmail.com

1.580,00 EUR
Peugeot 206 X-Line 1.1

6.280,00 EUR
Opel Corsa Enjoy 111 1.3 CDTI

Letnik: 2003, prev. 149582 km, srebrna ko Letnik: 2010, tehnični pr: 07/2016, prev.
vinska barva, bencinski motor, 1124 ccm, 108500 km, bela barva, diesel motor, 1248
44 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA

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

Koledarček prireditev za leto 2015
10.950,00 EUR

3.990,00 EUR

Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Cosmo Seat Ibiza Fresc 1.4 16V SAMO 64.638 km
Letnik: 2011, tehnični pr: 07/2015, prevoženo Letnik: 2006, prev. 64638 km, srebrna kov
150944 km, bela barva, diesel motor, 1956 inska barva, bencinski motor, 1390 ccm, 55
kW, ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA
ccm, 96 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

5.490,00 EUR
Opel Astra GTC

6.440,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy ECO

Letnik: 2008, prev. 142005 km, teh. pr: 09/ Letnik: 2009, prev. 148446 km, srebrna ko
2016, črna kovinska barva, diesel motor, 1700 vinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW,
ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2011, temno siva

kovinska barva, diesel, cena 8.440 eur; Opel Astra 1.4 Turbo DRIVE, srebrna kovinska
barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Mokka 1.6 Enjoy Start Stop, temno modra
kovinska barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Zafira Family 1.7 CDTI, temno siva
kovinska barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Mokka 4x4 1.7 CDTi Cosmo Start
Stop, svetlo siva kovinska barva, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

ČISTILNA AKCIJA
Okna na stežaj, okna na stežaj,
sveži sapi in prepihu
okna na stežaj!
Vrata na stežaj,
vrata na stežaj, popotniku na dolgi cesti.

Marca je izšla priročna knjižica s koledarjem prireditev, ki kaže,
da se bo v Srcu Slovenije letos zvrstilo več kot 350 dogodkov!
Pripravili smo jo za vas, ki
se radi družite in spoznavate
nove ljudi ter se v prostem
času radi udeležujete dogodkov v vašem domačem ali sosednjem kraju.
V njej boste našli okoli 350
plesnih in glasbenih prireditev, športnih dogodkov, festivalov, sejmov, razstav, gledaliških ustvarjanj in folklornih
prireditev. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo kar 150
društev, javnih zavodov,
športnih klubov in drugih
organizacij. Prireditve se
bodo odvijale na območju
10 občin Srca Slovenije:
Domžale, Ivančna Gorica,
Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trzin.
Knjižica »Utrip prireditev v Srcu Slovenije 2015« je na voljo na Turistični točki Srca Slovenije v starem mestnem jedru Litije, ki je
odprta od srede do sobote. Sprotno načrtovanje obiska prireditev
vam vselej omogoča tudi napovednik dogodkov na www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/aktualno/dogodki.

Zbrišimo prah po koteh,
spominih in v očeh,
po poljanah širnih, blagorodnih
mestih in vaseh.
(Vlado Kreslin- del Himne projekta
Očistimo Slovenijo 2012)

Krajani KS Sava smo se aktivno vključili v
čiščenje našega okolja in odkrivanje divjih
odlagališč odpadkov že leta 2010 v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem
dnevu. Z zavedanjem, da lahko sami največ
naredimo za čisto in urejeno okolje, smo
tudi v nadaljnjih letih organizirali čistilne
akcije v katero se je vključevalo vse večje število krajanov.
Tudi letos je 28. marca 2015 potekala sedaj že tradicionalna akcija
»OČISTIMO KS SAVA«, na področju naselij: Smrekarica – Ponoviče,
Leše in Sava. Letošnje akcije se je udeležilo 90 odraslih krajanov
ter 30 otrok in mladine. Udeleženci akcije so poskrbeli za odstranjevanje odpadkov na vsem področju KS Sava, največ pozornosti
pa so namenili čiščenju okolice savskega mostu in obrezovanju
dreves v njegovi okolici. Zbrane odpadke so nato krajani s traktorji
odpeljali na deponijo na Širjavo. Po končani akciji so udeleženci
poročali o svojem delu, nato pa se še okrepčali z malico, ki so jo
pripravili savski prostovoljci.
Svet KS Sava se vsem udeležencem akcije iskreno zahvaljuje. Prav
tako tudi iskrena hvala Občini Litija za opremo (rokavice, vreče za
smeti) in Komunalnemu podjetju Litija, ki je sprejelo odpadke na
deponiji Širjava. 
Vida Lukač

Naslednje leto bo tradicionalen 13. pohod po Jablaniški poti spet
na prvo soboto v aprilu. Le glejte, da ga ne zamudite.
Društvo za razvoj podeželja Laz

IZDELAVA IN MONTAŽA
INOX OGRAJ,
NADSTREŠKOV, ...
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Konjeniški klub Litija
letos praznuje petindvajset
let delovanja
So konji vaša strast? Obožujete estetiko njihovega elegantnega gibanja in so
tudi za vas to ene najbolj veličastnih
živali? Potem dovolite, da vas povabimo ob sklopu dogodkov
ob naši obletnici na DAN ODPRTIH VRAT. Srečanje bo potekalo
v soboto, 9.5.2015, od 11. do 13. ure na klubskih površinah ob
Ponoviški cesti v Litiji.
Konjeniški klub Litija ni ravno velik klub za slovenska merila, je pa v
svoji zgodovini delovanja dodal veliko pomembnih kamenčkov v mozaik razvoja slovenskega konjeništva. Ni se lepo hvaliti, a menimo,
da se je ob obletnici pomembno spomniti storjenega iz preteklosti.
Po ustanovitvi kluba 1990 smo bili podpisnik za ustanovitev Združenja rejcev konj slovenske toplokrvne pasme. Iz vrst Konjeniškega kluba Litija so bili tudi ustanovitveni člani slavne Valvasorjeve
konjenice. Hkrati smo bili tudi pobudniki ustanovitve Konjeniškega
treking združenja Slovenije, vendar se naše delo na teh mejnikih
ni ustavilo. Konjeniški treking smo nadgradili z znanjem v okviru
western jahanja, ki pomeni povezavo med trekingom in nadgrajenim
znanjem uporabe konja,
v ta namen smo sodelovali tudi pri ustanovitvi
SiQHA - Slovenskega
združenja quarter konja.
Z nadgradnjo znanja v
western
tekmovalnih
disciplinah, še posebej Aleksander Gombač s quarter kobilo Tic
v Reinig disciplini, smo Tac v reining elementu slide stop.
pred dvema letoma bili tudi ustanovitelji Slovenskega združenja reining konjev - SiRHA.
Reining je dresura v western jahanu in je tudi ena najtežjih disciplin
po znanju v konjeništvu. Naši tekmovalni rezultati so v zgodovini
šteti v desetine prvih, drugih in tretjih mest na državnih western tekmah. Prihodnost vidimo predvsem v izobraževanju in vzgoji mladih
tekmovalcev in jezdecev ter v vzgoji in treningu kvalitetnih konjev.
No, sedaj pa k povabilu k dnevu odprtih vrat v Konjeniškem klubu
Litija. V prijetnem srečanju in druženju vam želimo predstaviti naše
delovanje in vam podati tudi znanje, ki smo ga pridobili. Dobrodošli vsi, ki si želite znanja, tako ljubiteljskega kot tudi tekmovalnega
western jahanja.
Vabljeni tudi, če že imate konja ali pa si ga želite. Z našimi izkušnjami vam bomo z veseljem pomagali, saj se zavedamo, da je znanja in
informacij vedno premalo.
V programu srečanja vam bomo predstavil delo s konjem na tleh in
osnove western jahanja. Predstavili vam bomo tekmovalne discipline western jahanja, še posebej disciplino Reining. Seznanili se boste z individualnim učenjem jahanja in kako se pravilno odločiti pri
nakupu konja. Lahko pa se odločite, da nam boste zaupali vašega
konja v oskrbo ali trening.
Ob koncu bomo pripravili še družabne igre v metanju lasa in podkev.
Vse te aktivnosti bodo brezplačne za obiskovalce dneva odprtih vrat
v soboto, 9.5.2015. Prisrčno vabljeni!
Konjeniški klub Litija


MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
Razne mizarske storitve
S
 uhomontažni sistemi
Polaganje talnih oblog (gotovi
parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo
•
•
•
•

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

DRUŠT VA /RUBRIKA
ŠPORT
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REZ SADNEGA DREVJA
Dne 24.3.2015 ob 16. uri je Sadjarsko društvo
Litija organiziralo prikaz rezi sadnega drevja v
sadovnjaku Janeza MARNA V Veliki Štangi, občina Šmartno pri Litiji.
Prikaz je opravil ing Roman MAVEC specialist
za sadjarstvo, vodja poskusnega sadovnjaka Kmetijskega inštituta
Slovenije na Brdu pri Lukovici. Tega zanimivega predavanja oziroma
prikaza se je udeležilo 55 sadjarjev - članov sadjarskega društva
Litija.
Obrezovanje sadnega drevja in jagodičevja je spomladi najpomembnejšo sadjarsko opravilo, saj z njim ne oblikujemo le obsega
in videza rastline, temveč uravnavamo količino in kakovost pridelka, z njim celo zmanjšamo pojav bolezni.
Medtem ko je v intenzivnih nasadih v uporabi nekaj najpogostejših vzgojnih oblik drevesa, lahko v domačem sadovnjaku ukrojimo,
takšno kakršne so nam všeč, če le upoštevamo glavna pravila rezi
pravi Roman MAVEC.
Po kratkem teoretičnem predavanju nam je po korakih prikazal obrezovanje jablan in breskev.
Poklicni sadjarji opravljajo rez v velikih sadovnjakih že v zimskih
mesecih, za ljubiteljske pa je najprimernejši čas od sredine marca
naprej. Tokrat so namreč rodni oz. enoletni brsti na rastlinah že
toliko napeti, da jih zlahka ločimo od listnih in je manj možnosti,
da bi porezali preveč nastavkov za plodove, poleg tega bi z zgodnjo
rezjo povzročili tudi to, da bi drevo intenzivneje raslo.
Za delo potrebujemo naostrene in čiste sadjarske škarje, škarje z
podaljšanimi ročaji za izrezovanje poganjkov v vrhovih višjih dreves, zložljivo sadjarsko žagico in lestev v obliki črke »A«.
Namen rezi!
1. Vzgojna rez v prvih treh ali štirih letih, s katero oblikujemo zeleno
obliko krošnje!
2. Redno vzdrževalno rez, s katero uravnavamo uravnoteženo rast
in rodnost rastline!
3. Pri starejših drevesih pa tudi pomladitveno rez, ki je precej zahtevna in več let trajajoč poseg!
Najpogostejši načini rezanja poganjkov so krajšanje, odvajanje,
spodrezovanje. Za prvega si velja zapomniti, da pri vzdrževalni rezi
ni zaželeno. Predvsem ne krajšamo enoletnih poganjkov, saj bi z
njim povzročili, da bi se ti metličasto obrasli in ne bi nastavili brstov. Odvajanje je način, pri katerem, starejšo in daljšo vejo odrežemo za mlajšim in krajšim, po možnosti čimbolj vodoravnim poganjkom. Spodrezovanje pravimo odvajanju v primeru, ko odrežemo
proti tlom povešeno vejo. Ko spodrezujemo in odvajamo, režemo
vedno do osnove in ne puščamo štrcljev
IN še najpomembnejše, preden se sistematično lotimo rezi. Oglejmo si, kakšne brste in rodni les ima drevo (da ne bi pomotoma odrezali rodnih na najbolj zaželenih mestih. Cvetni brsti se pri sadnih
vrstah nekoliko razlikujejo, vendar so v primerjavi z listnimi vedno
bolj okrogli, nabiti in štrlijo od poganjka, medtem ko so listni bolj
ploščati. Ko govorimo o rodnem lesu, pa mislimo nato, na koliko
starih in kako oblikovanih poganjkih rodi posamezna vrsta sadja.
Pri breskvi rodijo poganjki v drugem, pri jablani in hruški v tretjem
letu. Če bi pustili preveč rodnih brstov in plodov, bi to drevo izčrpalo, in bi prihodnje leto slabo rodilo, če bi jih odrezali preveč, pa bi
se hrana namesto v plodove usmerila v bujno rast.
Prvi pogoj za uspeh je, da ne pozabimo abecede rezi, drugi pa da se
zavedamo, da je vsako drevo samosvoj osebek. Dve drevesi enake
sorte na enaki podlagi se lahko po hitrosti in bujnosti rasti razlikujeta, saj morda rasteta v različnih tleh, imata različni koreninski
sestav in podobno.
Po končanem teoretičnem predavanju in praktičnem prikazu rezi
je lastnik sadovnjaka Janez MARN vse prisotne pogostil za kar se
v imenu sadjarskega društva Litija in prisotnih sadjarjem iskreno
zahvaljujem. 
Ciril Golouh

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

NA DOLAH SMO SMUČALI!
Izkoristil smo vse prave, mrzle dneve za zimske
užitke na prostem, na Smučišču Dole pri Litiji.
Pred začetkom sezone smo člani Športnega društva Dole pri Litiji postorili vzdrževalna dela na
vlečnici, razsvetljavi, teptalcu, sistemu umetnega zasneževanja
in terenu smučišču ter tako 1.1.2015 pripravljeni stopili v sezono
2014/2015.
Kljub muhastemu
vremenu se je zvrstilo 32 obratovalnih dni z ugodno
in zabavno zimsko
rekreacijo, različnimi dogodki in
mnogimi lepimi
trenutki. Največji
dogodek se je zgodil v času zimskih šolskih počitnic, ko smo se
z najmlajšimi tudi letos učili smučat. 10-urnega tečaja smučanja
se je udeležilo 50 otrok, od malih začetnikov smučanja, do starejših, ki so svoje znanje nadgradili. Otroci so se pod strokovnim
vodstvom učiteljev in učiteljic smučanja učili in zabavali na snegu.
Ob zaključku so otroci pokazali pridobljeno znanje in za uspešno
opravljen tečaj prejeli priznanje. Športno društvo Dole pri Litiji je
tako uspešno izvedlo še eno šolo smučanja za otroke na Smučišču
Dole pri Litiji. S temi aktivnostmi želimo nadaljevati tudi v naslednji
sezoni, saj je pomembno, da se otroci naučijo čim boljše in varno
smučati ter obenem družiti in uživati na snegu.
Ob koncu sezone pa nam je načrtovano občinsko prvenstvo v smučanju žal odneslo pretoplo vreme.

Vsem obiskovalkam in obiskovalcem, prijateljicam in prijateljem ter
vsem podpornikom se zahvaljujemo za obisk in podporo. Uživajte v
toplih dnevih in se vidimo spet, ko bo sneg.
Lep pozdrav od ekipe Smučišča Dole pri Litiji

Društvo ŠILT
Od nekdaj smo se Šmarski in Litijski tekači srečevali na cestah v
okolici obeh krajev in se z kretnjami pozdrava izkazovali medsebojno spoštovanje. Že pred časom je v Šmartnem začela delovati skupina tekačev, ki
je ob mentorstvu
izkušenih maratoncev pridobivala
vse več prijateljev
teka. Z rastjo so
prišle ideje o ustanovitvi društva, ki
bi združeval vse
zainteresirane iz
obeh krajev. Tako
smo 16.1.2015 imeli ustanovno srečanje Društva ŠILT (Šmarski in
Litijski tekači) in tako začeli z uradno registracijo društva. Aktivnosti društva bodo namenjene predvsem druženju tekačev, skupinskemu udejstvovanju na tekaških prireditvah in pripravah nanj.
Spodbujanju članov za aktivno življenje, postavljanju novi tekaških
ciljev in pomoč pri uresničitvi le teh.
Vse aktivne tekače in tiste, ki bi to radi postali vabim da se nam
pridružite. Vse dodatne informacije o poteku učlnjevanja, lahko dobite na facebook profilu društva ŠILT ali na telefon 031 690 743.
Drugače pa vse tekače vabim, da se nam vsak ponedeljek ob 18h
(parkirni prostor pri Šmarski šoli) pridružijo na tedenskem tekaškem treningu. Za začetnike imamo vedno prilagojen program – za
vsakega se potrudimo da se postopoma vključi v skupino.
Tekaški pozdrav predsednik društva ŠILT 
Brane Baš

POKAL SUSRET PRIJATELJSTVA
Trener Franci Šircelj se je odločil, da pelje Tadeja Pirca na trening tekmo v Slavonski brod na Hrvaško, ki
meji z Bosno in Hercegovino. Družbo med tekmovalci
mu je delala Aleksandra Rozina, ki je bila prav tako pripravljena pridobiti kakšno izkušnjo. Ker je bilo to tekmovanje izborno za vstop
v hrvaško juniorsko reprezentanco, se je tega prvenstva udeležilo
kar 57 klubov, večinoma iz Hrvaške, nekaj pa je bilo bosanskih, srbskih ter seveda TKD klub Šmartno-Litija, ki je bil edini predstavnik
med slovenskimi klubi. Cilj je bil seveda, da se Tadej Pirc spozna
s hrvaškimi borci v kategoriji juniorji -51 kg, saj ga bodo le-ti spremljali naslednjih nekaj let. Tadej se je že v prvem krogu srečal s
tekmovalcem, ki zaseda v hrvaški rang lestvici 1. mesto. Z njim
je po dokaj enakovredni borbi izgubil, vendar bogatejši s še eno
izkušnjo, kar je bil tudi cilj trenerja ter TKD kluba Šmartno – Litija.
Prav tako kot Tadej, je imela močno konkurenco kadetinja Aleksandra Rozina, saj se tudi
ona ni uvrstila v naslednji krog, je pa pokazala napredek, saj
se razvija v perspektivno borko, na katero lahko računamo v
naslednjih sezonah.
Ne glede na to, da se
tokrat v Slovenijo nismo vrnili z medaljami, smo se pa vrnili z izkušnjo več. Plan kluba
se je v prihodnje udeležiti čim več takšnih kvalitetnih tekem, kjer
nimamo kaj izgubiti, lahko samo pridobimo.

PLEMENITI TAEKWONDO TURNIR
ZAPREŠIĆA 2015
Turnir v Zaprešiću je eden izmed turnirjev, katerega se TKD klub
Šmartno – Litija zaporedoma udeležuje že vrsto let. Tudi ta turnir
je bil pomemben za točkovanje hrvaških juniorjev, zato je posledično na tem tekmovanju sodelovalo 65 klubov iz 5 držav. Klub TKD
Šmartno – Litija je tokrat zastopalo 6 bolj pripravljenih tekmovalcev. Domen Pirc nas je zastopal v kategoriji seniorji -68kg, kjer je
prvo borbo premagal nasprotnika iz Korčule, drugo borbo
nas je presenetil z zmago, saj
je izločil hrvaškega tekmovalca iz kluba Dubrave, ki ima že
vrsto odmevnih rezultatov iz
G-rang ter evropskih prvenstev. Finalno borbo pa je za
zlato piko izgubil s tekmovalcem iz domačega kluba Zaprešić. Njegov mlajši brat Tadej, se je tokrat v prvem krogu izognil prvega nosilca, je pa dobil drugega, ki ga je na naše veselje premagal
s 4imi pikami razlike, v drugem krogu pa je izgubil s tekmovalcem,
ki je tretji na hrvaški lestvici. Nismo bili razočarani, saj je Tadej
vseeno osvojil 3. mesto ter imel s tem do sedaj borbo z že prav
vsemi tekmovalci, ki kaj veljajo v njegovi kategoriji na hrvaškem.
Med manj izkušenimi tekmovalkami našega kluba, je Pia Smrekar,
ki je tudi tokrat med kadetinjami B -47kg nanizala dve zmagi ter
osvojila 1. mesto. Z eno zmago se ji je pridružil tudi Tai Cerar, v
kategoriji mlajši kadeti - 30 kg. Razočarali nas kljub porazu nista
sestri Aleksandra ter Sara Rozina.
Domači klub čaka 18. aprila državno prvenstvo, ki ga pomagamo
organizirati TKD zvezi Slovenije v naši domači dvorani Pungrt, kamor ste seveda vsi prav lepo vabljeni.

19. SPOMINSKI TURNIR
RUŽICE MEGLAJ RIMAC

Veteranke Litije smo se tudi letos z veseljem odzvale povabilu domačink, veterank Zagreba, da s
prijateljsko tekmo počastimo spomin na najboljšo košarkašico Hrvaške Ružico Meglaj Rimac. V soboto, 14.2.2015
ob 10. uri smo se odpravile proti Zagrebu, kjer so nas že čakale
prijazne gostiteljice. Skupaj smo obiskale Ružicin grob, položile cvetje, prižgale svečke in obudile lepe spomine na čase, ko je
bila še med nami. Iz Mirogoja smo se odpeljale v zelo lepo športno
dvorano Cedevite. 19. pominski turnir, na katerem sta sodelovali še ekipi mlajših veterank Zagreba in Dubrave, je otvorila gospa
Božica Polundak. V svojem govoru je posebne pohvale namenila
naši ekipi, saj se že vrsto let udeležujemo turnirjev in na ta način
ohranjamo spomin na Ružico. V prvi tekmi smo se Litjanke pomerile s starejšimi veterankami Zagreba. Srečanje je bilo zanimivo, z
nekaj lepimi akcijami na obeh straneh, na koncu pa so se vseeno
veselile domačinke in se
nam tako oddolžile za poraz v Litiji. V drugi tekmi
so bile mlajše veteranke
Zagreba boljše od svojih
nasprotnic iz Dubrave.
Po končanem turnirju je
sledilo družabno srečanje, kjer smo nadomestile izgubljene kalorije in
domačinkami izmenjale
plane za letošnjo sezono.
V veselem razpoloženju, tokrat le s starejšimi veterankami, je čas
izredno hitro minil. Sledile so medsebojne zahvale in pohvale za
vsa ta lepa, prijateljska druženja z obljubo, da jih bomo negovale
še vrsto let. Za zaključek smo skupaj zapele še nekaj pesmi in se
nato odpravile proti Litiji. Preživele smo prijeten, športno-družaben
sobotni dan. Vsem, ki se zaradi svojih obveznosti žal niste udeležile
turnirja pa prenašamo najlepše pozdrave vseh sodelujočih ekip, še
posebej pa starejših veterank Zagreba.
V mesecu aprilu planiramo povratno tekmo z veterankami Žirov tokrat v kombinaciji z našimi in njihovimi veterani.
Veteranke Litije
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NK Litija obvešča

V času pisanja tega prispevka so zaključeni trije krogi
spomladanskega dela. Po treh krogih selekcije nizajo tako zmage, kot poraze. Korak naprej smo tokrat
naredili pri selekcijah U-8 in U-9, kjer smo registrirali
igralce, ki obiskujejo Otroško nogometno šolo Litija v OŠ Šmartno
in so se pridružili svojim vrstnikom na turnirjih, ki jih igrajo te selekcije. Izpostavljamo selekciji kadetov in mladincev, ki skupno nastopata v 1. MNZ in 6. Krogov do konca z ekipo Zagorja zasedata skupno prvo mesto. Gre za presenečenje, saj je v kadetski ekipi večina
fantov vhodnih letnikov in si pred prvenstvom nismo obetali visoke
uvrstitve. Zelo suvereno pa nastopa močna mladinska ekipa. Prvo
mesto v 1. MNZ pa pomeni kvalifikacije za uvrstitev v 2. Slovensko
mladinsko in kadetsko ligo. V zadnjih 6. Krogih bomo naredili vse
kar je v naši moči. Ekipa članov je v prvih treh krogih premagala Črnuče in Belo Krajino ter nesrečno izgubila s sosednjimi Kresnicami.
Kljub igralcu manj smo narekovali tempo, bili boljši v igri, si ustvarili
več priložnosti, a na koncu športno čestitali Kresnicam, saj štejejo
zadetki. Trenutno smo na sredini lestvice.

IGRIŠČI NK LITIJA IN ŽELJA PO UMETNI TRAVI
Ker se zavedamo, da pa je za igralce NK Litija najpomembnejša podlaga oz. teren za delo smo v tem času pred golom in za golom na
glavnem igrišču navozili ogromne mivke, jo povaljali in pogredali, da
bodo površine čim bolj ravne. Enako se je izvedlo tudi na pomožnem
igrišču, kar bo omogočilo bistveno boljše treninge. Na pomožnem
igrišču imamo v načrtu tudi zamenjavo vseh lesenih stebrov za povezavo zaščitnih mrež, kar je zelo dotrajano. So se pa že zakrivile
vse mreže, da ne bo prihajalo do predrtja žog. Še vedno pa vemo, da
je edina rešitev na pomožnem igrišču umetna trava in razsvetljava,
kar bi omogočilo nemotene treninge v zimskem delu. Seveda pa že
vse zgoraj naštete opravljene stvari, klub težko opravlja s sredstvi,
ki jih pridobi od občine in sponzorjev ter donatorjev. To so ogromne
površine in ogromni stroški, zato je iz dneva v dan težje, ker se vsepovsod finančne situacije zaostrujejo, a vseeno sta v vodstvu NK
Litija volja in želja močnejši in tako premagujejo tudi najtežje ovire.
Ob tako veliki številki vadečih, treningov in tekem na glavnem igrišču ter premalo sredstev za vzdrževanje zelenice na glavnem igrišču, pa bo še v tokratni pomladi nujen večji poseg v vzdrževanje
travne ruše na glavnem igrišču. Ne vemo še kako bomo pokrili tekoče vzdrževanje, vendar igrišče moramo prezračiti, dosaditi travo
in dodatno navoziti kremenčev pesek.

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA NK LITIJA
V zaključni fazi je tudi CGP, ki jo bomo predstavili v naslednjem
mesecu zaradi že obširne predstavitve vseh drugih aktivnosti NK
Litija.

FINANCIRANJE MLADINSKEGA POGONA
Odločili smo se za sodelovanje z opremljevalcem športne opreme
Joma in že kupili prve komplete dresov in trenirk za selekcijo U-15.
Na opremi je že predstavljena nova celostna grafična podoba kluba. Prav tako bo to sedaj sledilo za ostale selekcije.

SPONZORJI IN DONATORJI
Redni donatorji in sponzorji: Projektiranje, svetovanje Ivan Matijević, studio IM s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje d.o.o.,
Predilnica Litija d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija, Mollier d.o.o.
Celje, JUB d.o.o., MONT – VAR d.o.o.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

OLMN LITIJA NA TRAVI
Proti koncu meseca marca se je začel spomladanski del OLMN Litija na travi v sezoni
2014/ 2015. Zaradi vremenskih ujm v jesenskem delu sta bili najprej odigrani dve zaostali srečanji. V rednem delu pa je bilo odigrano prvo in drugo kolo spomladanskega
dela. Tekmovanje bo v vseh ligah do konca negotovo, saj so ekipe z
vrha razpredelnice, kakor tudi začelja, zelo izenačene. Prav tako bo
zanimivo spremljati srečanja za prvaka OLMN Litija na travi ter tudi
borbo za izogib izpada v nižji rang.
Vodja tekmovanja OLMN Litija na travi g. Matjaž Aškerc pred vsakim tekmovalnim obdobjem organizira sestanek z vsemi sodelujočimi ekipami. Vodje ekip z vodjo tekmovanja sooblikujejo ligo in
vsako leto tudi izberejo organizatorja tradicionalnega zaključnega
turnirja. Letos bo ta dogodek organiziran v ŠRC Reka.
ŠD Dolina (Jablanica) in ŠD Dole sta eni izmed desetih ekip, ki so
l. 1974 začele z igranjem rekreativnega nogometa v občini Litija in
Šmartno, ki je bilo predhodnica današnjega tekmovanja v OLMN
Litija na travi.
Omenjeni ekipi pa sta poskrbeli, da so oziroma v ligi še nastopajo
tudi pripadnice nežnejšega spola, kar je pohvale vredno. Tako je
za ŠD Dole v 80- tih letih prejšnjega stoletja prva nastopala Helena Anžič- poročena Podlogar. Za njo Katarina Željko, kasneje tudi
igralka ŽNK Krka iz Novega mesta. Omenjeno društvo pa poleg nogometa skrbi tudi za promocijo smučanja, kjer je na zelo urejenem
smučišču, vsako leto več obiska. Veseli nas tudi podatek, da NK
Dolino v tekmovanju OLMN Litija na travi trenutno zastopa Ana
Mele igralka ŽNK Jevnica, mladinska reprezentantka Slovenije U19
in dijakinja Gimnazije Litija. To samo potrjuje dejstvo, da je tekmovanje vsako leto bolj organizirano, transparentno in uveljavljeno pri
vseh Športnih društvih kakor tudi širše.
Na koncu pa je potrebno pohvaliti administratorja uradne spletne
strani OLMN Litija, g. Aleša Vozlja iz ŠD Polšnik, za vsakoletno nadgradnjo in ažuriranje spletne strani (www.OLMN.si).
Vabimo Vas, da vsi navijači ter simpatizerji ekip kakor tudi vsi ljubitelji okroglega usnja, spremljate dogajanja oziroma si srečanja
tudi ogledate.
PS: Poleg zgoraj omenjenih dveh Športnih društev, so l. 1974 začele z igranjem rekreativnega nogometa v občini Litija in Šmartno
tudi naslednje ekipe: Sava, Šmartno, Gabrovka, Polšnik, Ribče, Hotič, Kostrevnica in Jevnica. Športni pozdrav!

za OLMN Litija na travi
Mito KOS

Novice iz ŽRD Litija
Najmlajše rokometašice (letnik 2006 in 2005)
so se 28. marca udeležile Zajčkovega turnirja v
Radečah v mini rokometu. Deklice letnik 2006 so
odigrale 2 tekmi, prvo so izgubile za 1 gol, drugo
za 5 golov. Osvojile so 3. mesto, ena od naših
igralk pa je bila uvrščena tudi v idealno peterko.
Deklice 2005 pa so v svoji skupini odigrale 3 tekme. Na koncu
so igrale za 3 mesto, kjer so bile poražene. Ne glede na rezultate
so dekleta obeh ekip pokazale dobro igro z veliko
borbenosti.
Mlajše deklice B čakata
še dve tekmi do zaključka
2. kroga rednega dela tekmovanj. V sredini aprila se
bodo pomerile z rokometašicami iz Vrhnike in na
zadnji tekmi rednega dela v domači dvorani z dekleti iz RK Kočevje.
Starejše deklice so sredi polfinalnih tekmovanj. Na tretji tekmi
polfinalne skupine B so dosegle pomembno zmago, ko so premagale vrstnice iz Kopra. Prednost nekaj zadetkov z začetka tekme
so uspešno zadržale do konca in tekmo dobile z rezultatom 25:20.
Kadetinje so prav tako že zaključile z rednim delom tekmovanj, v
aprilu in maju jih čakajo še borbe na igrišču na štirih turnirjih. Članice pa že igrajo v končnici sezone v skupini za razvrstitev od 5. do
7. mesta. Pomerile se bodo z rokometašicami iz ŽRD Škofja Loka in
RK Adria transport Logatec.
Sicer pa je dogajanje v društvu zmeraj pestro. Ob koncu marca, ki
ga zaznamuje tudi Dan za spremembe, smo zbirali star papir. Hvala
vsem za prispevek. Sredstva od prodanega papirja bodo namenjena za izvajanje aktivnosti društva.
Lepo vabljeni vsi ljubitelji rokometa na naše tekme tudi v končnici
sezone!

6. Mednarodni Pokal mesta
Tolmin 2015
V nedeljo, 22.3.2015 se je v Tolminu odvijal že 6.
tradicionalni mednarodni karate turnir »Pokal Tolmin«, ki se ga je udeležilo okoli 300 tekmovalcev iz
19 klubov Slovenije, Hrvaške, Srbije in Italije. Organizator tekme KK
Goryu in njihovi prizadevni člani so skupaj s Slovensko zvezo tradicionalnega karateja
priredili vrhunsko
tekmo. Kot vsako
leto, smo se turnirja udeležili tudi
člani KK Kensei.
Odlični nastopi in
cela kopica medalj
naših tekmovalcev
je prinesla našemu klubu skupno 4. mesto med 19 klubi. Na povabilo organizatorjev
turnirja je iz našega kluba zastopal sodniške vrste Gorazd Praprotnik kot vrhovni sodnik.
Vse čestitke tekmovalcem KK Kensei, seveda pa tudi klubu KK Goryu, ki je zopet organiziral kakovosten turnir.
KK Kensei
P.S. V soboto 9.5.2015 bo KK Kensei organiziral državno prvenstvo
v tradicionalnem karateju. Prireditev se bo začela ob 10.00 v Športni dvorani Litija z nastopi odraslih, svečana otvoritev bo ob 12.30,
potem pa bodo nastopili otroci. Vabljeni vsi ljubitelji borilnih veščin.
Vstop prost!
Rezultati: 1. mesto: Tristan Zore (kata posamezno, malčki C); Tristan Zore (kihon ippon borba, malčki C); Matic Šifrer (jiyu ippon
borba, mlajši dečki B); Damjan Šifrer (kihon ippon borba, člani C)
Damjan Šifrer (kata posamezno, člani D); Toni Povše (kata posamezno, člani B); Žiga Jerič, Tilen Utenkar, Rok Požun Mejaš (kata
ekipno, člani C).
2. mesto: Barbara Hauptman (kata posamezno, starejše deklice
C); Žiga Jerič (kata posamezno, kadeti C); Barbara Hauptman (kihon ippon borba, članice C); Katja Markovič (jiyu ippon borba, članice B); Matic Logar, Matic Mandelj (en-bu borba ekipno, člani A)
Boštjan Zore, Damjan Šifrer, Barbara Hauptman (kata ekipno,
člani C).
3. mesto: Nina Požun (kata posamezno, starejše deklice C); Tilen
Utenkar (kihon ippon borba, kadeti C); Boštjan Zore (kihon ippon
borba, člani C); Lovro Mandelj (kata posamezno, člani B); Boštjan
Zore (kata posamezno, člani D).
4. mesto: Pia Utenkar (kata posamezno, mlajše deklice D): Nina
Požun, Pia Utenkar, Petra Mejaš (kata ekipno, mlajše deklice D);
Tilen Utenkar (kata posamezno, kadeti C); Rok Požun (kihon ippon borba, kadeti C); Lovro Mandelj (kihon ippon borba,
člani B).

DRŽAVNO PRVENSTVO
V TRADICIONALNEM
KARATEJU
KK Kensei vabi na 12. državno prvenstvu
v tradicionalnem karateju, ki ga organizira skupaj
z Zvezo tradicionalnega karateja Slovenija.
Prvenstvo bo potekalo 9.5.2015
v športni dvorani Litija.
Razpored: 10.00 – 12.30 odrasli,
12.30 svečana otvoritev, 12.45 – 17.00 otroci.
Vstop prost. Vabljeni!
KK Kensei

Spomladanski del sezone se je začel že v zad
njem delu marca in tako so sedaj v tekmovalnem ritmu že vse ekipe.
Članska ekipa je glede na kadrovske spremembe uspešno začela in prikazala všečno igro.
Dodelati je potrebno še nekaj nians in se tako
vključiti v igranje za zgornji del lestvice, ki lahko omogoči napredovanje v višji rang tekmovanja. V drugem krogu tekmovanja pa je že
prišlo do prvega derbija z ekipo Kresnic v Kresnicah, ki se je kljub
favoriziranim domačinom končal z delitvijo točk. Pohvaliti moramo
tudi naše navijače, saj jih je bilo v Kresnicah res veliko.
V ženski ekipi je prišlo do večjih sprememb z vključitvijo mladih
igralk, ki si nabira izkušnje na prvenstvenih tekmah. Mlajši ženski
ekipi pa tekmujeta v turnirskem sistemu.
Mlajše selekcije so pod vodstvom naših trenerjev v tekmovalnem
ritmu, kjer nabirajo dragocene nogometne izkušnje. Pohvalni obisk
je pri najmlajših, saj je iz dneva v dan večje število igralcev, ki hočejo igrati nogomet.
Vabimo vas na ogled tekem v športnem parku Jevnica. Obvestila o
tekmah so na oglasnih tablah v Jevnici in okolici.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

TOM AŠIČ V FINALU ODPRTEGA
PRVENSTVA DO 16 LET V KOPRU
Tekmovalci Tenis kluba AS Litija so uspešno zaključili
priprave na novo poletno teniško sezono, ki so bile tokrat v Trogirju,
moči pa so združili s Teniškim klubom Branik Maribor. Da so se
tekmovalci dobro pripravili, pa kažejo že tudi prvi letošnji rezultati.
Največji uspeh na začetku nove poletne teniške sezone je vsekakor
zabeležič 15-letni Tom AŠIČ, ki se je udeležil Odprtega prvenstva
Slovenije do 16 let v Kopru. Tom Ašič se je po dveh ekspresnih
in gladkih zmagal uvrstil v četrtfinale, nato pa zmagovito nadaljeval vse do finala, kjer je moral priznati premoč 1. nosilcu turnirja
Ambrožič Davidu Lucasu iz Portorož, ki pa je za zmago nad našim
tekmovalcem potreboval tri nize, saj ga je uspel ugnati šele v podaljšani igri tretjega niza. Čestitamo!
Nove točke za lestvico TZS do 16 let je zabeležila tudi Cerovšek
Laura, ki je zmagala v prvem krogu in se uvrstila med 16 najboljših, medtem kot je Jamšek Lara izpadla v prvem krogu glavnega
turnirja.
Na Round Robbin tekmovanju do 12 let je bil Artnak Bor v svoji
skupini brez konkurence in je osvojil 1. mesto, odlično pa je nastopil tudi Tomažin Jaka, ki je bil v svoji skupini na 2. mestu. Ker 1. In
2. mesto vodita v zaključni A finale, ki bo konec meseca aprila v
Mariboru, bomo tam imeli priložnost navijati tudi za oba naša tekmovalca. Grošelj Rina je zabeležila 1 zmago in osvojila 3. mesto
v svoji skupini.
Na mednarodnem turnirju za evropsko teniško lestvico Tennis Europe 16&U sta nastopala Tom Ašič in Mark Mesarič. Tom Ašič se je
moral posloviti že v kvalifikacijah,
medtem ko je Mark Mesarič nastopil v glavnem turnirju, kjer je bil
tudi enkrat uspešen in se je uspel
uvrstiti v 2. kolo glavnega turnirja.
Nove točke za evropsko teniško
lestvico bo poskušal Mark priigrati
na Cipru konec meseca aprila, kamor se odpravlja na dva turnirja.
Nastja Kolar nastopa v Kolumbiji. Na prvem turnirju z nagradnim
skladom 50.000$ je nastopila v glavnem turnirju in se uvrstila v
osmino finala, kjer pa jo je po težki borbi z rezultatom 36 63 67
ugnala četrta nosilka in 135. WTA
igralka Mayr Leichtner Patricia.
Nastja Kolar je trenutno na 235.
mestu WTA lestvice, čaka pa jo še
nastop v kvalifikacija 250.000$
vrednega WTA turnirja v Bogoti.
V dneh od 3.5. do 7.5.2015 bo
Tenis klub AS Litija gostil DRŽAVNO MLADINSKO PRVENSTVO SLOVENIJE. Vabljeni vsi ljubitelji
tenisa, da pridete navijat za naše AS-e ! Tekme se bodo začele vsak
dan ob 9,00 uri. V glavnem turnirju pa pričakujemo tudi nastop
vseh naših najboljših in sicer Grega Kokalja, Tine Godec, Marka
Mesariča, Toma Ašiča in Lare Jamšek.

Tenis klub AS Litija obvešča vse ljubitelje tenisa,
da so že odprta tudi zunanja teniška igrišča.
Tudi letos so za vas pripravili izredno ugodne cene in
pakete, saj je tudi letos na voljo POLETNA TENIŠKA
KARTICA, ki za samo 60,00 eur/osebo omogoča neomejeno igranje tenisa celo poletno sezono na zunanjih
igriščih.
Torej, lopar v roke in na Tenis park AS !
Več informacij dobite na Tenis parku AS Litija ali na tel 031-693-330.

Zlato srce je nehalo biti,
smejoče oči so se zaprle.
Praznina ostala je, srce polno gorja,
a vsako življenje se enkrat konča.
Zdaj tam si nekje in čakaš na nas,
da se srečamo spet, ko pride naš čas.

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustil nas je dragi sin, mož, oče, brat, dedek

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga teta in svakinja

V 74. letu nas je zapustil naš dragi mož, ati in ata

NEDELJKO DJURDJEVIĆ

JOŽEFA KAPLJA

JOŽE ZAMAN

19.3.1935 – 27.2.2015

1941 – 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, denarno pomoč in spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo osebni zdravnici ga. dr. Agrež, sestri Tini, patronažni Sandri, reševalni službi ZD
Litija in osebju Onkološkega Inštituta Ljubljana. Zahvala gre tudi ga.
Gordani Njenjić za nesebično pomoč in poslovilni govor.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje,
sveče in darovane sv. maše.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče in iskrene besede sožalja, predvsem
pa iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti. Posebna zahvala dr. Kokotovi, patronažni in reševalni službi ZD Litija, pogrebni službi Litija, Predilnici Litija, pevcem
Lipe in gospodu župniku.

19.3.1957 – 2.4.2015
Iz Litije

Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen obred,
pevcem, pogrebni službi KSP Litija in vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsem iskrena hvala!
Vsi njegovi

Z A H VA L A
Dne 31.3.2015 je v 96 letu starosti sklenila življenjsko pot
mama, babica in prababica

ANA SLADIČ
Iz Litije, Graška cesta 46

Iskreno in z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče, izrečena sožalja in
spremstvo na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se pevcem za lepo zapete pesmi, litijskemu župniku za
opravljen obred in župniku gospodu dr. Matičiču za izrečene besede tolažbe. Zahvaljujemo se praporščakom, pogrebnikom KSP Litija
in osebju Doma Tisje za skrb in nego. Še posebej se zahvaljujemo
stanovalki Doma Tisje gospe Stanki za nesebično pomoč, tolažbo in
prijateljstvo z mamo vsa leta njenega bivanja v domu.
Iskrena hvala vsem, ki boste postali ob njenem grobu
in jo imeli v lepem spominu.
Žalujoči: hčerke Ana, Jelka in Mija z družino.

Želite tudi vi ohraniti
vitalnost in okrepiti vaš
energijski sistem?
V času prehitrega tempa življenja, ki od nas terja
veliko energije in močno vpliva tudi na naše
zdravje in počutje,

vas vabimo
na predstavitev na temo:

Negativni vplivi okolja na človeka
in njegovo splošno počutje

Nečaki: Rudi, Jože, Tine in Toni z družinami

Z A H VA L A
Po težki bolezni nas je v soboto, 21. marca 2015 zapustil
dragi mož, oče, brat, tast in dedek

STANE PONEBŠEK
roj. 1942
iz Kresnic

Vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti se iskreno zahvaljujemo.
Posebno zahvalo izrekamo gospodu župniku, gasilcem, Elektro
Ljubljani d.d., pevcem, trobentaču in govorcem.
Hvala za darovano cvetje, sveče in izrečene besede sožalja. Hvala
tudi osebju doma Tisje.

Žalujoči: žena Fani, sinova Igor in Roman z Meto, sestra Mira,
brat Jože, vnuki Jan, Lara in Ana ter ostalo sorodstvo
Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli,
ko več te ni ...

V SPOMIN
22. aprila mineva 20 let
odkar se je poslovila od nas naša draga

MATEJA DOBRAVEC
roj. VOLK
5.6.1947 – 22.4.1995
iz Litije

EKSKLUZIVNO! P
 RVIČ VAM BOMO V

SLOVENIJI PREDSTAVILI
NARAVNO FREKVENČNO
TERAPIJO (KOZMIČNA
ENERGIJA)

 Na srečanju bomo predstavili tudi pomen različnih
zunanjih dejavnikov na delovanje našega telesa,
našega počutja in naše vitalnosti.
 Na posameznih primerih bomo prikazali meritve
meridianov in delovanje posameznih čaker v telesu ter
ugotavljali prisotnost blokad.
 Predstavili bomo kvantno magnetno resonanco.
 Predstavili bomo sistem Bioprotector Omega max.5 in
svetovali.
Srečanje bo potekalo v prostorih Društva upokojencev,
v torek, 28.04.2015 ob 10.00 uri in
torek, 05.05.2015, ob 10.00 uri.
Predstavitev je namenjena vsem, predvsem pa ljudem, ki
želijo v življenju narediti določene spremembe, ter osebam,
ki se želijo naučiti, kako si pomagati priti do zdravja in
boljšega počutja, to kar bi vsi morali vedeti o sebi.
Lepo vabljeni vsi, ki želite svojo vitalnost ohraniti, ali si jo
povrniti.
Za prigrizek in pijačo bo poskrbljeno.
Število udeležencev je omejeno. Za udeležbo na
predstavitvi lahko pokličete na tel. št.: 017237493
ali 041689772
Maselj d.o.o.
Brodišče 15,1236 Trzin

Hvala vsem,
ki je niste pozabili.

Mož Mirko, hči Rosana in sin Tomaž z družinama

Vsi njegovi

“ V koncertno dvorano v brezdanji globočini,
kjer se razrašča muzika neslišnih strun,
bom vzel harfo svojega življenja.
Uglasim jo na melodije večnosti
in ko izječi svoj zadnji glas
jo položim k nogam molčečega.“
(Tagore)

V SPOMIN
Petru Kristanu
V začetku aprila smo se poslovili od Petra Kristana. Harfa
njegovega življenja se je iztekla po kratkotrajni in hudi
bolezni. Da bo glasba njegova največja ljubezen se je kazalo že v otroštvu. Z ladjo je iz Argentine z očetom potoval
cele tri mesece. Na ladji so ga vsi poznali kot fanta s ploščami. V mladosti se je glasbeno udejstvoval v različnih
glasbenih skupinah - najprej je sodeloval z ansamblom Iskra, Volvoks, Sonce... Z ansamblom Vita Muženiča je kot
vokalist 6 let potoval po Evropi. S Petrom sva začela glasbeno sodelovati pred štiriindvajsetimi leti. Najprej smo
nastopali kot trio še z Vojkom Muljavcem. Ko je Vojko
zaradi bolezni prenehal nastopati, sva nadaljevala sama.
Z nastopi sva razveseljevala mlade in malo manj mlade
po Sloveniji, glasbena pot naju je vodila tudi na sosednjo
Hrvaško. „Kam greva pa danes?“. To je bilo njegovo značilno vprašanje. Nikoli se ni pritoževal, kako daleč potujeva na glasbeni nastop, če sva nastopala na prostem,
motila ga ni niti vročina, niti sneg ali mraz. S starimi prijatelji je rad obujal glasbene spomine na mladost. Nastopal je na Zarjavelih trobentah in sinu Anžetu ter njegovi
skupini ni nikoli odrekel svojega vokala. Odlično so mu šli
tuji jeziki, kar nekaj jih je obvladal in če je kdo potreboval pomoč pri učenju, mu je nesebično pomagal. Živel je
za danes. Ko se je najedel in prižgal cigareto je pogosto
znal reči »Kako je lepo življenje«. Zadnjič so obiskovalci
slišali Petra v živo nastopati v začetku marca. Odslej ga
bodo lahko slišali le še na posnetkih in v svojih spominih.
Bil je poseben človek, kot umetnik in kot glasbenik. Petra ni več med nami, ostal pa bo spomin na glasbenika,
ki je mnogim polepšal življenje s svojim prepevanjem.
Kadarkoli sem ga poklical na GSM, se je vedno oglasil
Ola Ado. Sedaj pa ti jaz kličem OLA PETER.
Ado Bola

AKCIJa v mesecu
maju !
 Pri naročilu 3 x PIZZA =

GRATIS 1,5 l brezalk. pijače

 Ocvrti kalamari
+ pommes frites
+ tatarska omaka
= 8,90 €

 PIZZA Primorka

(pelati, sir, lignji, pršut, sardelni
fileti, olive, tržaška omaka, origano)

- mala = 5,00 €
- velika = 6,00 €
- družinska = 7,00 €

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

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

Vabilo
na ogled zeliščnega vrta na kmetiji
Pr'Janez v Gradišču pri Litiji
V zaselku Zelen'c – Gradišče pri Litiji se nahaja zeliščarska kmetija Pr' Janez. Skrbnica
zeliščnega vrta je ga. Pavla Rozina, ki vas v
sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja Laz, vabi na strokoven ogled zeliščnega
vrta, ki bo v četrtek, 14. maja 2015 ob 17. uri.
Ob ogledu in sprehodu skozi vrt boste začutili opojne
vonjave zelišč, ki so meseca maja v bujni rasti.
V primeru dežja se ogled prestavi na četrtek, 21. maja.
Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemamo na GSM: 070 303 321
in e-pošto: drustvo.laz@gmail.com

Zavarujte se pred vlomi,
vlomilci niso na dopustu!

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se odpravljate na daljši
obisk ali dopust, policisti in kriminalisti svetujemo:
• Ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta
in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike,
predvsem na aparatih.
• Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
• Poprosite znance, sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo
popazijo na vaše stanovanje, dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik
in podobno.
• Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni (ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken z zavesami,
polkni ali roletami).
• Zaradi praznikov bo najverjetneje praznih tudi veliko poslovnih prostorov, pisarn, podjetij. Lastnikom podjetij svetujemo, da med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti morebiten vlom.
• Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.
• Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste
sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se
storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po
prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni
bilo doma, takoj obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih
ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in drugih
vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.

nagradna križanka
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.
Tel.: 051/740-430
Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim.
Tel.: 030/996-225
S 1. julijem 2015 ODDAM ali
PRODAM novejše enosobno stanovanje na Maistrovi
4, Litija z ložo in garažo.
Informacije: 031/753-276.

sestavil:

KEMIJSKI
ZNAK
ZA FOSFOR

Jože Vizlar številka: 173

PRIPRAVA
ZA PEKO
NA ŽARU

ČRNOGORSKI
VLADAR

KEMIJSKI
ELEMENT
ZNAK "Y"
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MORSKI
VRAG

ANTON
JANŠA

GOROVJE V
NOTRANJI
AZIJI
TV MODE
RATORKA
(BERNARDA)

NIZOZEMSKA
NOGOMETNA
EKIPA

TV VODITELJICA
(CETINSKI)
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23. ČRKA
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LONČENE
POSODE

IME
IGRALKE
BEGOVIĆ

BRAZILSKI
NOGOMETNI
IGRALEC

BOSAN
SKI POLITIK
KULENOVIĆ
GORSKA RASTLINA

MADŽARSKI
POLITIK
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ČASOVNO
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KRAJŠA
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GORATA
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POKRAJINA

REŠEVALNE
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HRIBOVJE
V FRANCIJI,
BELGIJI

SOLMIZACIJSKI
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FRANCOSKA
TERORISTIČNA ORGA
NIZACIJA

STAROJU
DOVSKI KRALJ

GANSKI
POLITIK KOFI

REKA V SEV.
ZAH. RUSIJI

STAROGRŠKI
KMET

ITALIJAN
SKI POLITIK
(ROMANO)

RISTO
SAVIN

NEOKUSNI
IZDELKI

OSEBA IZ
MASENE
TOVE OPERE

STARORIMSKI
PESNIK

GL. ŠTEVNIK
KRAJ
PRI LITIJI
(SITULA)

VSEZNAL

RIJEKA

PODZEMNI
HODNIK

SLOVENSKA
IGRALKA
(KATARINA)

MESTO V
TERAMU
(ITALIJA)

RAZPIS,
KONKURZ
ČEBO
NOVŠAK

MAJHEN
ZVONČEK

AMERIŠKA
VESOLJSKA
AGENCIJA

NADALJE
VANJE
GESLA

REKA SKOZI
MÜNCHEN

Težje besede: ALTAJ, ARDENI, RAJK, NIJAZ, ROIDIZ,
TAIS, PRODI
Izžrebanci križanke iz meseca MARCA 2015 prejmejo
BON za 2 pizzi v Tiskarni ACO v Litiji (Nagrado prispeva
Gostilna Maček).

1. Olga Razpotnik, Kresnice 1a, Kresnice
2. Robert Zidar, Gobnik 27, Gabrovka
3. Kaja Belko Parkel, Bevkova 1b, Litija

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.5.2015 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli kuhar
sko knjigo Zgodbe in recepti naših babic. Nagrajenci
bodo knjige prejeli v Tiskarni Aco, Litija.
Nagrade prispeva dom tisje.

Obeležili smo 30. obletnico

V mesecu marcu 2015 sta policista Policijske postaje Litija Tomaž
Setničar in Andreja Čeh obiskala Vrtec in Osnovno šolo Gabrovka,
kjer sta otrokom predstavila delo policistov. S tem sta na zanimiv
način popestrila dan otrokom in strokovnim delavkam.
Danijel Stanojevič
pomočnik komandirja PP Litija, policijski inšpektor III

Društvo upokojencev Dole pri Litiji je na svojem rednem občnem
zboru obeležilo pomemben jubilej, to je 30. obletnico društva. To
brhko dekle je praznovalo in ob tej priložnosti smo se spomnili
vseh ustanovnih
članov, še posebej prvega predsednika Leopolda
Pavlina. Žal danes ni med živimi
nikogar več. Smo
pa pregledali prehojeno pot. Marsikaj je bilo mogoče zaznati, kajti mnogo od zadanega je bilo uresničenega. Predsednik go. Tone Sveršina nas je v
govoru spomnil, kaj vse se je v teh letih počelo, nam prikazal tudi
pot za vnaprej. V kulturnem programu so nastopili skupina Izgnanci, s harmoniko nas je razveseljeval Dušan Kotar, Pavčkove verze
je recitiral Vid Tušar. Sledila je podelitev priznanj za prizadevno
delo in občni zbor društva.
Čeprav vsak človek želi dolgo
živeti, nihče pa se ne želi
starati, je naše življenje lahko
tudi bogato izpolnjeno. Veliko
znanja, spoznanj, prodornega
mišljenja, življenskih modrosti,
delovnih izkušenj premore
človek v tretjem življenjskem
obdobju. Žal naša družba mnogih teh potencialov ne zna ceniti in
izkoristiti. Mnogi se v našem društvu zelo trudijo, da bi povezali
tukajšnje upokojence, vseh žal ni mogoče imenovati, ne moremo
pa mimo ga. Milice Vertot in ga. Anice Kotar.
Kaj si želimo? Da bi naša tridesetletnica doživela še kakšen pomemben jubilej. 
Jožica Vrtačnik

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa, ter podiranje in obrezovanje v naseljih v vseh situacijah. Po
dogovoru možen tudi odkup lesa in odkup na panju.
Gozdarstvo in višinska dela, Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, tel.: 041/244-274,
zunterprimoz@gmail.com

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5400 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

AKTIVNI ČLANI
DRUŠTVA
Rekreativci 77 kot se imenujemo, se
ukvarjamo z igranjem nogometa že od leta 1977, zato smo si
dali tudi takšno ime. Trenutno društvo šteje 26 članov in imamo
2 x tedensko rekreacijo, v zimskem času v Športni dvorani Gimnazije Litija, od 1. aprila do 30. oktobra pa pričnemo igrati zunaj
na travnatemu igrišču.

Tradicionalno nogometno srečanje članov društva R77, 31. 3. 2015, med igralci
litijske in sosednje šmarske občine.

Predsednik društva Stane Pikel je izročil kapetanu zmagovalne šmarske ekipe Tomažu
Kremžarju prehodni pokal.

Poleg redne rekreacije organiziramo tudi smučanje
v mesecu marcu na smučišču v Cerknem, udeležujemo se tudi raznih pohodov, kot so Levstikova pot,
Po obronkih jablanške doline, pohod GEOSS in organiziramo tudi športna srečanja z nekaterimi ostalimi društvi, ki igrajo nogo
met.

ZBOR ČLANOV TURISTIČNEGA
DRUŠTVA LITIJA
Člani Turističnega društva Litija (TD) smo
imeli 25.marca 2015 redni letni zbor društva.
Prisotnim članom so bile predstavljene aktivnosti društva v lanskem letu in načrti za delovanje v tekočem
letu. Sodelovanje pri organizaciji Litijskega karnevala spada
med glavne projekte TD. V sodelovanju z ostalimi
organizatorji pustnih prireditev si
želimo postaviti
karneval na višji
nivo – pravočasne
priprave, uvajanje
etno mask po vzoru drugih karnevalov, ipd. Nadaljevali bomo tudi z uveljavljenimi
projekti TD – NAJ KROF, NAJ MARMELADA in uvajali nove v okviru možnosti. Pri ocenjevanju NAJLEPŠE OCVETLIČENIH OBJEKTOV v Litiji bomo dodali še nagrado za VEČSTANOVANJSKE
ZGRADBE. Za člane in tudi ostale
občane Litije nameravamo pripraviti
predavanja strokovnjakov o vrtnarstvu, sadjarstvu ipd. Želimo si sodelovanja med društvi, zavodi pri različnih projektih v Litiji. Organizirali
želimo tudi turistični izlet za občane
z ogledi številnih kulturnih, naravnih,
etnoloških in drugih zanimivosti po
Sloveniji. O vsem tem bomo občane
sproti obveščali v glasilu Občan, preko Facebooka in pa tudi
preko spletne strani TD, ki je v izdelavi.
Na zboru so člani potrdili tudi nekaj kadrovskih sprememb.
Z mesta tajnika je odstopil Dušan Jovanovič, z mesta predsednika nadzornega odbora pa Janez Kres. Člani so se obema zahvalili za dosedanje delo in sodelovanje ter potrdili nadomestne
člane. Na mesto tajnice društva je bila izvoljena Mateja Šteferl,

na mesto predsednice NO Vera Ojnik, za članico NO pa Jožica Pregrad.
Na zboru so bila nagrajencem podeljena priznanja in nagrade kot
sledi:
PROJEKT OCVETLIČENJA ZGRADB:
OBJEKT OBRTNA DELAVNICA:
Bistro Lipa, Omahen Transport,
Anton Jelnikar
KMETIJSKI OBJEKT: Majda Pregelj,
Tatjana Kranjec, Ignac Paternoster
STANOVANJSKA HIŠA: Mitja Železnik, Azra Budimilič,
Marija Moljka
PROJEKT »NAJ MARMELADA«: Jelka Valenčič, Ivi Korelc,
Slavi Miljkovič
NAJ FOTOGRAFIJA LITIJE: Borut in Peter Vozelj
Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo!
UPRAVNI ODBOR TD LITIJA

Ugodno prodam zazidljivo parcelo z gradbenim dovoljenjem v Litiji (Praprošče) na sončni legi. Možnost takojš
njega pričetka gradnje. Za več info pokličite na:
041 651 802 ali 031 693 330.

Tudi letos se je nekaj rekreativcev udeležilo 12. pohoda po "Jablanški poti",
dne 28. 3. 2015.

Za pogoj članstva je dovolj starost 35 let z nekaj malega znanja nogometa, drugače ga pa kaj hitro naučimo, saj je med rekreativci kar nekaj članov, ki so v svoji mladosti aktino igrali
nogomet. Zato vabimo vse, ki bi se nam radi pridružili, da nas
obiščete v ponedeljkih in četrtkih na travnatem igrišču po 18.00
uri in se bomo dogovorili. 
UO R77

Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!
Zopet vas vabimo
v VRTNARIJO
KLINC,
Breg pri Litiji in
VRTNARIJO
MORAVČE PRI
GABROVKI,
kjer boste lahko
izbrali med
kvalitetnimi
sadikami zelenjave
in okrasnih rastlin.
V letošnjem letu
imamo poudarek
na dišavnicah in
zeliščih.

NOVO NOVO NOVO
• Sobne
rastline
• Rezano
cvetje
• Šopki
• Aranžmaji
• Darilni
program

041-648-459

VRTNARIJA MORAVČE pri Gabrovki
VRTNARIJA KLINC Breg pri Litiji
DELOVNI ČAS:

od 8.00 do 19.00

Od 15. aprila do 15. maja,
odprto tudi ob NEDELJAH.
Odprto tudi v SOBOTO,

2. maja, 2015.

Največja izbira hibridnih zelenjavnih sadik v Sloveniji.

