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

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

iz uredništva

KONCERT OB 30 LETNICI
OKTETA VALVASOR

Oktet Valvasor v letošnjem letu obeležuje 30 letnico svojega delovanja. Ob tem jubileju so pripravili čudovit večer
ljubezenskih pesmi in tako ponovno razveselili številne obiskovalce v dvorani kulturnega centra. Za izjemno popestritev
večera je poskrbela mlada umetnica Anja Novak iz Kresnic,
ki je z recitacijami ljubezenske poezije dopolnila in povezala
posamezne pevske točke okteta Valvasor.

V nedeljo smo
praznovali kot
še nikoli

Društvo Heraldica Slovenica je v nedeljo že dvajsetič organizirala proslavo Dneva zastave v zemljepisnem središču
Slovenije na GEOSS-u v spodnji Slivni pri Vačah. Na ta dan
smo letos praznovali tudi srebrno obletnico Samostojne
Slovenije, zato je bila ta prireditev še toliko bolj slovesna.
K pripravam za praznovanje smo pritegnili tudi Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve VSO, župana občine Litija gospoda Francija Rokavca in Društvo
GEOSS. Da bi ta dogodek glede na
vsebino proslave potekal kar bolj
slovesno smo morali na prizorišču
posekali dva drevesa in s tem odprli vizualni pogled na simbole Slovenstva v redišču države. Tako smo
tudi pripravili mesto za postavitev
Slovenske narodne zastave na protokolarnem objektu Republike
Slovenije. Vsa leta so nas nekateri domoljubno usmerjeni novinarji spraševali zakaj tega najstarejšega z ustavo določenega
simbola Slovenije ni ob knežjem kamnu in grbu Slovenije? To
se bo končno zgodilo, kdaj pa je odvisno od finančnih sredstev.

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

Že 127 let je star praznik delavcev, ki ga praznujemo prvega maja.
Na ta dan se spomnimo vseh tistih delavcev, ki so se borili in umrli
za svoje pravice. Tudi v teh težkih časih je prav, da se spomnimo
na vse tiste, ki so ostali brez dela. Kako jim pomagati in nuditi pomoč, pa je že drugo vprašanje. Pred nami je tudi praznik 27. april
"Dan upora proti okupatorju". Oba praznika lepo praznujte.
Prispevke pošljite do 08.05.2016 po e-pošti:
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
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VABITA

na proslavo ob
Dnevu upora proti okupatorju, 75. obletnici ustanovitve
OF slovenskega naroda ter Prazniku dela – 1. maju

OB 50 LETNICI PODRUŽNICE S
PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Naslov prireditve, ki jo je Podružnica s prilagojenim programom pripravila ob 50 letnici dela z otroki s posebnimi potrebami v občinah Litija in Šmartno pri Litiji je bil PODRUŽNICA
IMA TALENT. Na prireditvi so se s svojimi točkami predstavili
tako učenci kot tudi njihovi mentorji in profesorji in dokazali,
da ima vsak človek svoj talent na katerega je lahko ponosen.
Za popestritev dogodka je poskrbel Lado Bizovičar, ki mu je
bila dodeljena vloga ocenjevalca talentov. (Več na 4. strani)

in sicer v sredo, 27. aprila 2016 ob 11. uri na Javorskem Pilu
Slavnostni govornik bo dr. Franc KRIŽANIČ
V kulturnem programu bodo sodelovali:
Pevci MPZ »Miha Vahen« iz Jevnice, Zasavski rogisti in učenci OŠ Gabrovka
Povezovalec programa bo Zlato ZAVRL
Po končani proslavi Vas vabimo na tradicionalno
druženje pri Lovskem domu LD Gabrovka
VABLJENI!

VABILO
Na 16. tradicionalni pohod
PO OGLARSKI POTI, v SOBOTO, 14. maja 2016.

Navzoče je letos z domoljubno izbranimi besedami pozdravil častni član našega društva pesnik in dramski igralec gospod Tone
Kuntner. Iz njegovih rok so poleteli baloni belo-modre-rdeče
barve, ki nas spremljajo že več kot sto let. Zastave prapore in
zbrane je Blagoslovil Ljubljanski nadškof metropolit msgr.Stanislav Zore. Slavnostni govornik je
bil prvi minister za obrambo in edini
dvakratni predsednik vlade republike
Slovenije, ki je zbranim spregovoril o
pomembnosti naših simbolov. Prav
tako je predsednik VSO-ja gospod
Aleš Hojs pozdravil navzoče in se še
posebej zahvalil vojnim veteranom za
samostojno Slovenijo, ki se proslav
na Dan zastave udeležujejo že dvajset let. Simpatična skupina Čuki je z
domoljubno pesmijo »Zdaj pa kozarce vsi v zrak« navdušila vso zbrano
družbo. V kulturnem programu sta
sodelovali dijaka škofijske klasične
gimnazije Ljubljana Šentvid. V paradi
zastav in praporov so sodelovali: Konjeniško društvo Jesenje GEOSS, Moto klub Hotič, Narodne noše Domžal, Folklorna skupina
Trbovlje in praporščaki vojnih veteranov za Slovenijo.
Vsem nastopajočim in obiskovalcem se za udeležbo lepo
zahvaljujemo.

CIRKUS Kellners

Izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lovskega
doma na Dolah pri Litiji, med 7.00 in 9.00 uro.
(Več na 5. strani)

V ŠMELCU ODPRTA BELA ŠTACUNA

TOSAMA je tovarna sanitetnega materiala z več kot devetdesetletno proizvodno tradicijo, ki se želi čimbolj približati uporabnikom in tako po celi Sloveniji odpira prodajalne pod skupnim
imenom »BELA ŠTACUNA«. Od začetka aprila letošnjega leta je
takšna trgovina tudi v medgeneracijskem središču ŠMELC, kjer
so na voljo medicinski pripomočki, izdelki za osebno nego, dojenčke, mamice pa tudi za vrt in dom. Vstop v »BELO ŠTACUNO«
je preko kavarne in recepcije enote Doma Tisje.

(Več na 14. strani)

V ŠMELCU odprta »BELA ŠTACUNA« podjetja TOSAMA.

LITIJSKI TEK 11.6.2016

»Pomožno igrišče nk litija«

četrtek 28. in petek 29.4.2016,
ob 17. uri!

PROGRAM ZA
OTROKE IN STAREJŠE
Z OBILO SMEHA!
INFO: 041 202 510
FACEBOOK: CIRKUS KELLNERS

Informacije na 10. strani in na:
www.sport.zkms-litija.si

OBČINA LITIJA

Prvomajsko srečanje
na Sitarjevcu in Goliščah

1. maja vabljeni na tradicionalni prvomajsko srečanje na
Sitarjevec. Za jedačo, pijačo in dobro glasbo bo poskrb
ljeno.
Litijski gasilci bodo ves izkupiček namenili nabavi nove opreme za reševanje ob prometnih nesrečah.
Krajevna skupnost Jevnica pa vabi na tradicionalno prvomajsko srečanje na Golišče, kjer bo ob živi glasbi poskrbljeno za dobro hrano in pijačo!
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Komisija za mandatna vprašanja volitve
in imenovanja na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih
Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08) objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJA
ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 2016
I.	Občina Litija namerava v letu 2016 podeliti priznanje Zlata
plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli
občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam za
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja
ter na drugih področjih, za pomembno in ustvarjalno delo,
dosežke trajnega pomena in uspehe, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine Litija bo odločal Občinski svet občine Litija. V posameznem letu se podeli največ eno priznanje
Zlata plaketa Občine Litija.
II.	Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije
in drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k
boljšemu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na
posameznih področjih.
III.	Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija
lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter
druge organizacije.
IV.	Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni
obliki najkasneje do 27. 05. 2016 do 12. ure na Občino Litija,
Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA
OBČINE LITIJA ZA LETO 2016 – NE ODPIRAJ« in mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež,
b) ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
c) utemeljitev predloga.
V.	Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji
na Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednik: Pavel Hiršel

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode,
ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli
posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri občinskem svetu Občine Litija, predloge za podelitev priznanja Častni občan Občine Litija. Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv
predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in priimek
oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. Predlog posredujte v pisni obliki najkasneje
do 27.05.2016 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova ulica 14,
Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA
PODELITEV PRIZNANJA ČASTNI OBČAN OBČINE LITIJA ZA
LETO 2016 – NE ODPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki
se lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so
prispevali k splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne
Občine Litija in imajo trajen pomen za vse občane in njihovo
življenje. Priznanje Častni občan se lahko podeli državljanom
Republike Slovenije in drugih držav. V posameznem letu lahko
občinski svet podeli največ eno priznanje z nazivom Častni
občan Občine Litija.
Občina Litija
Župan: Franci Rokavec

Spoštovani občani in občanke
Občina Litija in Območno združenje RK Litija vabita v svoje vrste
občane in občanke, ki jih veseli delo pri nudenju prve pomoči občanom v primeru naravnih ali drugih nesreč.
Mreža dobro usposobljenih državljanov za nudenje prve pomoči je
pomembna zlasti ob naravnih nesrečah, ko se reševalci ne morejo
hitro prebiti do ljudi, ki zaradi ujme ostanejo „odrezani od sveta“,
pa tudi na množičnih prireditvah kot pomoč redni službi nujne medicinske pomoči.

V okviru usposabljanj, bi pridobili naslednja znanja:
- dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim,
- pomoč pri izvajanju triaže,
- pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih ali obolelih,
- sodelovanje pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih,
- sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih,
- sodelovanje pri izvajanju higiensko - epidemioloških ukrepov.
Vse, ki vas zanima ekipno delo ob naštetih nalogah vabimo,
da pošljete prijavo na naslov obcina.litija@litija.si najkasneje
do 10. 5. 2016.

ODGOVOR NA ČLANEK
g. Praprotnika, v časopisu
Občan iz meseca marca 2016

Občini Litija in Šmartno pri Litiji, sta v letu 2015, zgradili Centralno čistilno napravo Litija in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju:
CČN) za čiščenje komunalne odpadne vode. Uporabno dovoljenje CČN je bilo pridobljeno 30.9.2015, javno podjetje pa je
storitve pričelo zaračunavati šele s 1.1.2016. Kljub temu, da so
uporabniki koristili storitev čiščenja v letu 2015, jim ta ni bila
zaračunana. Poleg tega so uporabniki za obdobje po pridobitvi
uporabnega dovoljenja CČN plačali za 90% nižjo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Cene so oblikovane in izračunane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012; v nadaljevanju: uredba). Na podlagi 5. člena uredbe izvajalec predlaga ceno
storitve posamezne javne službe z elaboratom. Elaborat mora
izvajalec pripraviti 1 x letno. Za preteklo obračunsko obdobje
se ugotovi razlika med potrjeno (predračunsko) in obračunsko
(dejansko) ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med
potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino (ugotavlja se 1 x letno) opravljenih storitev se upošteva pri izračunu
predračunske cene za naslednje obdobje. Če je ta razlika višja
kot 10 % se mora začeti takojšen postopek potrjevanja cene.
Predračunske cene so izračunane na podlagi ocen in niso izmišljene. Naš cilj je bil izračunati čim bolj pravilno ceno, tako
da predračunska cena ne bi bistveno odstopala od obračunske
cene (v plus ali v minus). Uredba ima namreč vgrajen t.i. mehanizem, da občina ali pa javno podjetje ne more prilagajati cen.
Kar si danes preveč zaračunal, moraš jutri vrniti.
Primerjave cen, ki jih je izvedel avtor članka, ni korektna. Na
ceno vpliva tako količina (število vodomerov, količina prodane
pitne vode), kot tudi stroški, ki nastajajo pri opravljanju storitev.
Da bi bila primerjava ustrezna, bi morali primerjati elaborate,
saj so iz njih razvidni vsi dejavniki, ki vplivajo na ceno. Tako je,
na primer Ljubljana neprimerna za primerjavo, ker ima večje
število priključkov na km cevovoda in tudi poraba pitne vode je
večja, kar znižuje ceno na enoto. Pomembna je tudi starost infrastrukture (življenjska in tehnološka), saj sta najemnina infrastrukture ter zavarovanje te infrastrukture edina stroška cene
omrežnine. Torej gre za fiksne stroške, ki jih na enoto zmanjšuje
le večje število priključkov. Na primer obratovalni stroški odvajanja so se povečali zaradi obratovanja novo zgrajene javne
infrastrukture – črpališča, razbremenilniki (elektrike, čiščenje,
vzdrževanje, ipd). Do zdaj je bilo 1 črpališče, od zdaj naprej jih
je 10 več.
Vse našteto je razvidno iz elaborata, ki je javno objavljen na naši
spletini strani, pod zavihkom Ceniki. Tisti uporabniki, ki so želeli dodatne informacije, so jih s strani javnega podjetja prejeli.
Vsekakor pa smo vam na voljo tudi v prihodnje.
Z vsebino odgovora JP KSP Litija se strinjata tudi župan občine
Litija Franci Rokavec in podžupan Boris Doblekar.

Srečanje S poslanko v DZ Ljudmilo
Novak v Mestnem muzeju Litija
V prostorih Mestnega muzeja je v petek 1.4.2016 ob 18 uri potekal pogovorni večer z poslanko v DZ in predsednico NSi Ljudmilo
Novak. Srečanja sta se udeležila tudi župan občine Litija Franci
Rokavec ter podžupanja Lijana Lovše. Srečanje smo začeli pevci
MPZ svoboda Hotič, muzej pa je predstavila Tina Šuštarčič. Pogovor sem vodil Boštjan Sukič.
Na srečanju smo se pogovarjali glede vprašanj migrantov, razmere v kmetijstvu, razmere v zdravstvu ter aktualne politične
zadeve.
Pomembna tema pa bila sanacija rudnika
Sitarjevec. Litijski rudnik svinca in cinka spada med naša
večja rudna nahajališča, Litija
pa je bržkone
najstarejše slovensko rudarsko mesto. Začetek rudarstva v litijskem območju
sega že v čas Keltov, ki so tu kopali svinčevo rudo. V večjem
obsegu so tu rudarili tudi Rimljani. Rudarjenje se je v preteklem
času večkrat opustilo in ponovno obnovilo. Dolžina rovov presega štirideset kilometrov. Leta 1965 so rudnik zaradi premajhnih
rudnih zalog dokončno zaprli. Rudišče je nastalo v karbonskih
plasteh. Spada med žilna hidrotermalna rudišča. Značilna je
bogata in kompleksna mineralna parageneza. Pojavlja se preko
šestdeset različnih mineralov, ki so nastali v štirih fazah mineralizacije. Nesanirani rovi v rudniku pa predstavljajo nevarnost za
mesto Litija zaradi vdora vode. Naj vas spomnim da je bil vdor
vode že večkrat, k sreči pa ni nobeden zahteval človeških življenj
ampak le gmotno škodo.
Naslednja pomembna tema pa je bila ustanovitev enote VDC
(varstveno delovnega centra) v prostorih SVC. Kar nekaj naših
občanov se dnevno vozi v VDC Zagorje. Veliko bol smiselno bi
bilo imeti svojo enoto VDC saj varovanci vsak dan precej časa
zgubijo na vožnji. Tako kot tudi finančno bi se stroški prevoza
močno zmanjšali. Naj vas samo spomnim na to da imamo v OŠ
Litija enoto s prilagojenim programom, kjer imamo odlične strokovne delavce za delo z temi učenci, zato bi bila enota VDC le še
nadgradnja. S pomočjo občinske uprave bomo pripravili dokumentacijo za obravnavo v DZ. 
Boštjan Sukič

MOJE ZADOLŽITVE in AKTIVNOSTI
ter RAZMIŠLJANJE kot PODŽUPAN
OBČINE LITIJA.
Smo v pomladnem času, zato mora biti ob novem rojstvu narave
naša skrb očistiti naravo, ki je v zadnjem času, po moji oceni spet
vedno bolj onesnažena s smetmi in odpadki. Zato se bom pridružil pobudi obč. odbora Slovenske demokratske stranke Litija
pri čistilni akciji mesta Litija in bližnje okolice na praznik, v
sredo 27.aprila. Ob tem pa seveda vabim vse prijatelje čiste in
neokrnjene narave, da se nam pridružite. Zbor in začetek akcije
bo pred občino ob 9 uri. Ob koncu golaž in razstava »NAJ ODPADKOV«.
Ob tem, da se obetajo spremembe OPN v korist naših obrtnikov,
podjetnikov oz. gospodarstva, v kasnejši fazi tudi za občane, se
trenutno intenzivno ukvarjamo z ohranitvijo naših večjih poštnih
poslovalnic v krajevnih središčih, pred vsem, da pošte ostanejo v
obstoječih objektih, ki so še posebej velikega pomena za podeželje,
ki je kot tako samo po sebi že tako prikrajšano za marsikaj, glede
na mesto. Ne smemo dopustiti, da objekti pošt na Dolah, Gabrovki,
Kresnicah in drugje ostanejo prazni in zapuščeni. Ob tem, da smo
uspešno zaključili in zagnali CČN v Litiji je potrebno čim hitreje
priključiti vse potencialne uporabnike, pred vsem tudi KS Breg, kjer
je potrebno še izgraditi ustrezno kanalizacijsko omrežje in ob tem
urediti cestno ter drugo spremljajočo infrastrukturo. Naša in pred
vsem moja skrb kot podžupana zadolženega za gospodarsko javno
infrastrukturo (GJI) je tudi osveščanje in pomoč občine občanom
izven dosega CČN Litija v KS po našem podeželju pri postavitvah
eventualnih skupnih ali malih individualnih čistilnih napravah. ZATO
BOM PRIPRAVIL VRSTO JAVNIH TRIBUN NA TO TEMO, PRVA
bo V ZAČETKU MESECA MAJA. Bodite pozorni in se pridružite.
Vljudno vabljeni.
Ker pa sem zadolžen tudi za gasilstvo in šport, informacija, da smo
se intenzivno lotili ureditve dostopa do reke Save med Šmelcem in
gostilno Pri Mostu za potrebe gasilcev, rafting kluba Vidra in konec koncev tudi občanov, ker že od kar pomnim nimamo urejenega
enega kraja, kjer bi lahko od blizu občudovali našo vedno čistejšo
reko, ki deli naše mesto.
Ob tem je že mnogo izvrstnih idej za razvoj gostinstva in turizma, pred vsem
s strani gostincev, kako
izkoristiti potencial, ki ga
nam ponuja modro zelena
lepotica Sava.
Tudi šport je moje področje. Ob tem, da se trenutno največ ukvarjamo s finančno stisko KK Litija, ki mu želimo pomagati, da ostane med nami in nudi zadovoljstvo, razvoj in zdravo
športno življenje naši mladini. Stiska je pred vsem posledica visoke
najemnine za športno dvorano. To pa je nova zgodba in problem,
ki ga bo upam s posluhom in zdravo mero razumevanja pomagala
rešiti tudi MS Litija, kot lastnik objekta.
Pred samim začetkom pa je tudi projekt »Rekreacijska pot Zavrbje«, o katerem govorimo že leta in leta. Pot bo zgledno urejena za
potrebe rekreacije, sprehodov in sproščanja v naravi vzdolž reke
Save od Tenis park Asa, kjer nameravamo postaviti naprave za
ulično gimnastiko, pa vse do Brega, kjer bo pot združena z nameravano sprehajalno potjo iz Tenetiš in Brega v mesto Litija. To bo
eden lepših primerov zbliževanja in povezovanja krajev in ljudi med
seboj, kar nam v naši občini
nikakor ni tuje.
Zelo resno pa tudi pripravljam predlog dveh novih
odlokov, ki se mi zdi, da sta
nujno potrebna. To sta Odlok o obveznostih lastnikov
psov in Odlok o merilih in
postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za
izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Litija. Pred vsem slednji bi bil nujno potreben, ker je zapuščenih, propadajočih in nevarnih objektov vedno
več, hkrati pa te
ruševine zelo kazijo
izgled.
Čutim pa tudi dolž
nost, da za naš
večji razvoj in več
delovnih mest vse
nas spodbudim k
potrošnji doma v
naši občini, pa naj
bo to trgovina, gostinske usluge, koriščenje vseh vrst storitev naših domačih
obrtnikov in podjetnikov, no pa tudi na sosednje Šmartno pri
Litiji ne pozabimo. Vsak evro, ki ostane tu, doma pri nas, pred
vsem tudi na našem podeželju se bo oplemenitil in vrnil v dobro vseh nas. Hvala.
Boris Doblekar, podžupan

JAVNI RAZPIS
Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj
za obdobje 2016-2017. Pogoje javnega razpisa, obrazec vloge dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.litija.si.
oz. KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.si ali na sedežu podjetja
KSP Litija.d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Dodatne
informacije na KSP Litija d.o.o. v času uradnih ur, osebno ali
na tel. št. 890 00 16 oz. na elektronskem naslovu ksenja.
celarc@ksp-litija.si. Rok za oddajo vlog je petek, 20.5. 2016.
OBČINA LITIJA
Župan: Franci Rokavec

AK TUAL N O / DRU Š T VA
ZBOR KRAJANOV V GABROVKI TER v
KS BREG - TENETIŠE
2. aprila 2016 so se na zboru krajanov zbrali v krajevni skupnosti
Gabrovka in izpostavili težave, ki jih najbolj pestijo: pričetek gradnje
prostorov za predšolsko dejavnost, sanacija cest, ki so bile poškodovane zaradi gradnje daljnovoda, pomankanje sredstev za vzdrževanje cest…. Predsednica Ljudmila Pavlin je pohvalila vse, ki so sodelovali pri čiščenju prepustov in dodala, da so v iztekajočem letu
uspeli veliko makadamskih poti ustrezno posuti z gramozom. Ker
je v teku postopek preoblikovanja poštne poslovalnice v Gabrovki
v pogodbeno pošto, so krajani sklenili, da bodo pričeli z zbiranjem
podpisov krajanov proti preoblikovanju pošte. Tako je krajevna
skupnost Gabrovka skupaj z občino Litija Pošti Slovenije poslala
dopis o nasprotovanju predlogu pošte o načrtovanih spremembah
poštnega sistema z
uvedbo pogodbene
pošte. Dopis so podkrepili z več kot 900
zbranimi podpisi prebivalcev tega območja.
Občani krajevne skupnosti Breg -Tenetiše
so se na zboru srečali 8.aprila in si zadali
naslednje cilje: čim- Udeleženci zbora krajanov v Gabrovki.
prej želijo urediti priključitev na CČN, ureditev varnega dostopa na
magistralno cesto G2-108 vzhodno od naselja, priprava projektne
dokumentacije za izvedbo javne razsvetljave po vasi, ureditev avtobusnega postajališče pri Klincu, ureditev primerne pešpoti od Brega do mesta Litija (mimo CČN in Zavrbja. Še naprej bodo aktivni pri
organizaciji praznika ŠPARGLJEV IN JAGOD ter se udeležili Festivala
skupnosti, ki ga občina Litija organizira ob občinskem prazniku v
mesecu juniju.

OBVESTILO
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Pred alkoholom smo nemočni

Anonimni alkoholiki se držimo dvanajstih korakov, ki nam pomagajo na naši poti do okrevanja. Prvi se glasi: Priznali smo, da smo pred
alkoholom nemočni. Ta prvi korak je osnovni in najpotrebnejši.
Po mnogih družinah se slišijo očitanja: Preveč piješ? Zakaj ne nehaš? Uničil boš našo družino! Izgubil boš službo! Ostal boš brez
vozniškega dovoljenja. Po drugi strani pa zagotovila: Jaz to zmorem!
Nehal bom piti! Vsem bom dokazal, da to zmorem! Kar je pri tem
zanimivo, alkoholik misli resno. Poskuša prenehati s pitjem. Nekaj
časa mu celo uspeva, dokler ga želja po omami zopet ne premaga.
Nekateri ne pijejo nekaj tednov, potem pa se jim zdi, da so vsemu
svetu dokazali, da zmorejo brez alkohola. »Tako, sedaj vsi vidijo, da
zmorem,« si rečejo in začnejo po starem.
Naslednji korak je, da alkoholik poskuša z le eno vrsto pijače. Ali
pa, da začne piti šele ob določeni uri. Vsi ti poskusi in dokazovanja
so zatiskanje oči pred resnico. Resnica je namreč, da smo pred
alkoholom nemočni. Dokler alkoholik poskuša premagati alkohol,
biti močnejši od njega, ga obvladati, mu to ne uspe. Prej ali slej se
mora priznati, da alkohol vladar, kateremu ni kos.
Sliši se nenavadno, toda rešitev, prava rešitev je šele v porazu. Ko
prizna, da ne zmore, takrat je alkoholik napravil prvi resni korak za
svojo rešitev iz krempljev zasvojenosti z alkoholom. Do tega spoznanja se zelo redko prikoplje alkoholik sam. Še redkejši pa so,
ki jim samim uspe, da prenehajo s pitjem. V skupini je moč, ker
se podpiramo med seboj in si pomagamo drug drugemu. Zato je
smiselno obiskovanje skupin anonimnih alkoholikov. Kdor želi zopet svobodno zadihati, urediti odnose v svoji lastni družini in na
delavnem mestu, je dobrodošel v naši družbi. 
Tone, alkoholik

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

Društvo izgnancev Slovenije KO Litija – Šmart
no obvešča svoje člane in jih vabi na tridnevni izlet.

Od 26.5. – 28.5.2016 v Avstrijo in Južno Tirolsko
Tokrat bomo obiskali in si ogledali eno izmed najhujših in največjih
koncentracijskih taborišč MAUTHAUSEN. Pot nas bo nato peljala v
mesto Salzburg in njegovo okolico, Innsbruck in svet kristalov Swarovski, pred odhodom domov še obisk Južne Tirolske in mesta Bolzano.
Za celotni program in več informacij lahko pokličete na tel. št.:
041 834 203 predsednica društva Marija Zajc in tel. št. 070 332
332 (Pika). Cena tridnevnega izleta je 193,00 eur za člane društva
izgnancev DIS KO Litija-Šmartno je cena 135,00 eur. Rok prijave
in plačila je 10.5.2016
Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti pokličite na zgoraj navedeni številki. Pojdimo dokler še lahko in imeli se bomo lepo
Upravni odbor DIS KO Litija,
Predsednica, Marija Zajc

OPIN!ME za mlade Litijane, ki hočejo vplivati
na razvoj svojega lokalnega okolja

Maja 2016 bodo mladi iz Litije, Mengša in Kamnika testirali
spletno in mobilno aplikacijo OP!N.ME, s katero bodo zbirali
in komentirali pobude za izboljšave v svojem lokalnem okolju.
Pobude bodo prek aplikacije in prek mladih managerjev lokalnih skupnosti takoj posredovali odločevalcem v svojih občinah. Pilotni projekt Srca Slovenije je del evropskega projekta
EUth za večjo participacijo mladih.
Prvo delavnico pilotnega projekta smo 15. marca 2016, v sodelovanju z AIA - Mladinskim centrom, izvedli v Mengšu. Na
testni fokusni delavnici so udeleženci iz Litije, Mengša in Kamnika
preverjali in preizkušali vsebinsko zasnovo spletne in mobilne platforme OP!N.ME. Ta z različnimi orodji spodbuja in omogoča digitalno in mobilno sodelovanje pri snovanju pobud, projektov, skupin
in skupnosti za izboljšave v lokalnem okolju, ki si jih želijo mladi,
stari od 15 do 34 let. Aplikacija OP!N.ME mladinskim organizacijam
in javnim upravam omogoča vzpostavljanje sodelovalnih procesov
tako prek spleta kot na dogodkih v živo.

NAJLEPŠE POTEPANJE OD ENIH DO DRUGIH ODPRTIH VRAT
PO KAMNIŠKEM - Od petka, 29. aprila, do nedelje, 1. maja
Obiščite srednjeveško mesto Kamnik
Udeležite se brezplačnega vodenja po Kamniku, obiščite tržnico
Okusi Kamnika, Hišo keramike s prikazi keramičnih tehnik in Budnarjevo domačijo z ohranjeno črno kuhinjo.
Dober tek in Na zdravje v Kamniku!
Spoznajte Okuse Kamnika. Gostilna Repnik omogoča brezplačno
pokušino tuhinjske file. V mestni kavarni na Glavnem trgu posebne
cene kloštrske kremšnite in žganja iz ruševja. V Zlati ptički dobrote
kamniških butičnih ponudnikov s popustom, v Pubu Pod skalo pa popoldansko-večerne pokušine različnih vrst piva z območja Kamnika!
V naravo Srca Slovenije
Po obisku Spomladanske razstave v Arboretumu Volčji Potok izkoristite posebne ugodnosti za kopanje v Termah Snovik in obisk Velike
Planine. V Zdravilnem gaju Tunjice vas čakajo promocijske cene
vodenja ter degustacije žive vode in glinenega napitka.

Predavanje o celoviti energetski sanaciji
enostanovanjskih stavb

Mlade, ki si želite sodelovali v pilotnem projektu, povezujejo managerji skupnosti, ki so jih izbrali lokalni mladinski centri. Za občino
Litija je to Matija Mohar (matija.mohar@gmail.com), njegova naloga je povezovanje mladih tako med seboj kot z lokalnimi odločevalci v občini Litija.
Spoznajte projekt na https://opin.me/sl/Prijavite se za OP!N.ME
novice in pričakujte vabila na naslednje dogodke.
Pišite na anita.molka@razvoj.si.
Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije

SPOMLADANSKA REZ
SADNEGA DREVJA
Leto je zopet naokrog. Za sadjarje to pomeni, da
je potrebno vzeti v roke škarje, stopiti v sadovnjak
in opraviti spomladansko rez.
Tudi letos je Sadjarsko društvo Litija organiziralo v okviru strokovnega usposabljanja za svoje člane na dveh lokacijah strokovni prikaz obrezovanja drevja pod vodstvom znanega specialista za sadjarstvo ing. Marka BABNIKA.
Za polovico članov je vbil prikaz opravljen 14. marca ob 16. uri
v sadovnjaku Tineta SMRKOLJA v Ribčah, za drugo polovico članov pa je bil prikaz
opravljen 15. marca
ob 16. uri v nasadu
znanega gostilničarja
Janeza MARNA iz Velike ŠTANGE.
V obeh krajih se je v
oblačnem in zelo hladnem vremenu udeležilo rekordno število
sadjarjev, ki so z zanimanjem spremljali
ing. Marka BABNIKA
kateri je prikazal nov način obrezovanja in vnesel med sadjarje veliko zanimanje, s tem pa tudi veliko vprašanj, na katere je moral
specialist za sadjarstvo odgovarjati in utemeljevati prednosti tega
obrezovanja (obrezovanje na čepe), kajti pred tem je ing Roman
MAVEC prav tako specialist za sadjarstvo učil obrezovanje v popolnoma drugi tehniki.
Žal tudi v sadjarstvu se iščejo nove tehnike obrezovanja, ki jih
bomo postopoma tudi osvojili
Kaj želimo doseči z spomladansko rezjo?
- da damo krošnji obliko
- jo prezračiti in osvetliti
- razredčiti cvetne brste za letošnje leto
- in poskrbeti, da bodo poganjki nastavili rodne brste prihodnje leto
Želena oblika drevesa ima krošnjo spodaj nekoliko širšo kot zgoraj,
da svetloba doseže vse dele drevesa. Z redčenjem in zračenjem
krošnje želimo doseči, da poganjki niso preblizu skupaj, da se ne
prekrivajo, križajo in drug drugega senčijo. V tako zračni krošnji pa
bo tudi manj možnosti za širjenje bolezni in škodljivcev.
Za dober uspeh pa se moramo zavedati, da je vsako drevo samostojen osebek, zato se moramo vsakemu posvetiti posebej, si ga
skrbno ogledati, šele nato opraviti rez.
Po opravljenem prikazu rezi pa sta lastnika sadovnjaka poskrbela,
da so se prisotni ogreli ob kozarcu kuhanega vina ter nadaljevali
z vprašanji, ki so jih postavljali ing Marku Babniku. Ob zaključku
lahko povem, da sadjarje venomer zanimajo novitete, posebno še
praktični prikazi v sadovnjakih in udeležba na teh prikazih ni nikdar
vprašljiva. 
Ciril Golouh

Od aprila do septembra vas ponudniki v Kamniku, Šmartnem
pri Litiji, Litiji, Lukovici in Mengšu pričakujejo s posebnimi doživetji, ugodnostmi, popusti in sodelovanjem v nagradni igri za
3-dnevno bivanje v koči Košutnik na Veliki planini. Poiščite podroben program na www.srce-slovenije.si/turizem/vikendi

Že konec maja, od 20. do 22. maja 2016, vabljeni na Vikend
odprtih vrat v Šmartno pri Litiji. Udeležite se Valvazorjevega
dogajanja na gradu Bogenšperk, obiščite Dan jagod in špargljev,
se sprehodite po energijski poti in obiščite številne druge ponud
nike, ki vas pričakujejo odprtih vrat!
Od 17. do 19. junija bo potekal Vikend odprtih vrat v Litiji.
Zaninteresirani ponudniki vabljeni k sodelovanju.
Pišite na mija.bokal@razvoj.si ali pokličite na 051 312 738.

Mladi Litijani so na prvem srečanju že predlagali prve predloge za izboljšave v svojem kraju. (foto Matej Povše)
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Z aprilom začenjamo v Energetski pisarni JUB-a in Srca Slovenije s ciklom letošnjih brezplačnih predavanj z okoljsko tematiko za občane.
V sredo, 20. aprila, ob 16.00 bo v Energetski pisarni JUB-a in
Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani brezplačno predavanje izkušenega energetskega svetovalca Simona Brleka. Udeležencem bo
predstavil kritična mesta, ki povzročajo v hišah toplotne izgube, vrstni red ukrepov energetske sanacije, pričakovane prihranke energije in zmanjšanja stroškov ter spodbude Eko sklada za celovito
energetsko sanacijo enostanovanjskih stavb. Po predavanju bodo
možna tudi brezplačna individualna svetovanja!
Naslednje predavanje bo v sredo, 25. maja, ob 16.00, na temo
fasad. Po predavanju bo prav tako na voljo individualno svetovanje.

3.770,00 EUR

2.880,00 EUR

Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik: Opel Vectra Comfort 1.6 16V Letnik:

2005, teh. pregled: 09/2016, prev. 191664 2004, teh. pregled: 03/2017, prev. 155893 km,
km, srebrna kovinska barva, diesel motor, 1686 črna kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm,
ccm , 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
74 kW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

1.950,00 EUR

9.280,00 EUR

Nissan Primera Wagon 2.2 dCi Tekna

Opel Meriva 1.7 CDTI Enjoy Letnik:

Letnik: 2003, teh. pregled: 08/2016, prev. 202170 2011, tehnični pregled: 12/2017, prev. 138617
km, srebrna kovinska barva, diesel motor, 2184 km, bela barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW,
ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
ccm, 102 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

4.990,00 EUR
17.550,00 EUR
Opel Astra 1.4 Turbo Innovation Letnik: Opel Astra 1.6 16V Enjoy Letnik: 2009,

2015, (testno) teh. pregled: 11/2019, prev. 4000 km, teh. pregled: 07/2017, prev. 161000 km, črna
temno siva kovinska barva, bencinski motor, 1399 kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm,
85 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 110 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2004, prodaja po delih, brez motorja,
pokličite za ceno; Opel Vectra 1.6i 16V, letnik 2001, cena 990 EUR; Opel Corsa 1.4 Color Edi
tion, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel
Corsa 150 Years Edition 1.4 16V, prodaja po delih, letnik 2012, pokličite za ceno; Opel Insignia
2.0 CDTI ecoFlex Cosmo Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Meriva 1.4 Turbo
Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.
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ŠOLST VO inRUBRIKA
V ZGOJA

April 2016

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
– ZLATO PRIZNANJE

V šolskem letu 2015/16 je potekalo tekmovanje iz
znanja zgodovine z naslovom OB 500. OBLETNICI
KMEČKEGA UPORA NA SLOVENSKEM – PODOBE
ŽIVLJENJA NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK.
Tekmovanja na šolski ravni se je udeležilo štiriintrideset učencev
in deset jih je prejelo bronasta priznanja: Tekmovanje na področni
ravni je nadaljevalo sedem učencev: Laura Okorn, Marko Bjelčević,
Laura Gomboc, Sara Lavrenčič, Mila Štimec, Lana Bercieri Povše
in Ažbe Železnik. Srebrno priznanje so prejeli: Laura Okorn, Marko
Bjelčević, Sara Lavrenčič, Mila Štimec, Lana Bercieri Povše in Ažbe
Železnik. Mentorica tekmovalcem je bila učiteljica Manca Poglajen.
Državnega tekmovanja se je udeležila Sara Lavrenčič in prejela
zlato priznanje. Čestitamo!  Pripravila: Andreja Žbogar Perakis

ZLATO PRIZNANJE IZ ANGLEŠČINE JE
PONOVNO – ŽE TRETJIČ NAŠE

V torek 22. marca 2016 je na OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani
potekalo državno tekmovanje v znanju angleškega jezika za devetošolce. Iz OŠ Litija se ga je, ob spremstvu mentorice Vesne Kosmač,
udeležila Laura Okorn iz 9.a razreda.
Laura je dosegla izjemen rezultat in prejela zlato priznanje iz znanja angleškega jezika.
Ker so zlata priznanja iz angleškega jezika zelo težko dosegljiva, ji
ob uspehu iz srca čestitamo!  Mentorica: mag. Vesna Kosmač

ŠESTOŠOLCI V ZIMSKI ŠOLI V NARAVI

Zimska šola v naravi za učence šestih razredov OŠ Litija je potekala
od 29.3.2016 do 2.4.2016 v CŠOD Bohinj. Šole v naravi se je udeležilo 34 učencev in 3 spremljevalci. Glavna tema šole v naravi je bilo
alpsko smučanje, ki se je izvajalo na smučišču Vogel. Učenci so se
učili smučati v 4. homogenih skupinah glede na začetno znanje. Tri
skupine so poučevali učitelji iz CŠOD, eno skupino pa učitelj OŠ
Litija. Učenci so v svojem znanju hitro napredovali. Popoldne po
smučanju smo veslali po jezeru, spoznali gozd in geografske značilnosti Bohinja, zvečer pa je bil čas za večerno animacijo. Delo je
potekalo brez težav, tudi zdravje nam je dobro služilo. Šola v naravi
je na zadovoljstvo učencev in učiteljev dobro uspela.
Vodja šole v naravi: Urban Hauptman

TURNEJA NEURADNO ZASAČENIH

Gledališka skupina OŠ Litija Neuradno zasačeni je 6. aprila 2016
nastopila na odru Kulturnega centra Litija, kjer so nastopili v okviru
območnega srečanja gledaliških skupin JSKD. Igro, v kateri iščejo
pravo Piko, saj se na odru pojavi kar 5 Nogavičk, je po izvirniku Andreja Rozmana Roze priredila mentorica Jana Štojs. Prizor z reklamo
pa sta napisali učenki Laura Gomboc in Laura Okorn, sceno je izdelala Marija Bregar Hostnik, Tomaž Gartner je sodeloval pri glasbeni
podlagi, Matjaž Bizilj pa je računalniško obdelal glasbo.
V četrtek 7. 4. pa so nastopili v Festivalni dvorani Ljubljana v okviru
Otroškega festivala gledaliških
sanj, ki ga je trinajstič zapored
organiziral Pionirski dom. Festival slovi po odlični organizaciji: poskrbijo za parkirišče,
pomočniki sprejmejo skupino
že pred vhodom in pomagajo
pri sceni, vsaka skupina ima
dodeljeno garderobo, za zvočno opremo najamejo tehnike,
ki skrbijo za vso zvočno in računalniško podporo, animatorji motivirajo gledalce, … Skratka, to je tudi festival sanj mentorjev, ki so
največkrat sami za vse. 
Zbrala in uredila Petra Pavlica

Nadaljevanje s 1. strani

OSREDNJA PRIREDITEV 50-LETNICE OŠPP

V sredo, 23. 3. 2016, ob 17. uri so v Osnovni šoli Litija,
Podružnici s prilagojenim programom pripravili osrednjo prireditev ob 50-letnici dela z otroki s posebnimi
potrebami v občinah Litija in Šmartno pri Litiji. Prireditev so poimenovali Podružnica ima talent.
Vse goste so pred šolo pričakali baloni z napisom Vsak od nas je
poseben, enkraten in neprecenljiv. Vhod šole je krasil dolg plakat z
avtoportreti vseh učencev in delavcev šole. Z njim so dokazali, da je
res vsak človek drugačen. Povabljene je pri vhodu pričakal ravnatelj
Peter Strle. Prejeli so promocijsko darilo, CD V sožitju, vokalne skupine učiteljev Triad. Prejeli so tudi publikacijo ob 50-letnici.
V programu, ki sta ga vodila Robert Farič in Polona Baš Jere so prikazali kar deset talentov učencev Podružnice s prilagojenim programom. Talente je ocenjevala stroga žirija v sestavi Peter Strle, Polona
Kolman, Nejc Škarja in Marjeta Mlakar-Agrež. Žirijo je v prvih treh
točkah usposobil čisto pravi Lado
Bizovičar, ki je s svojimi vložki
popestril dogajanje. Po nastopu
vseh talentov, so ugotovili, da so
vsi napredovali v finalno oddajo.
Med točkami so pedagoški delavci pripravili devet reklam v katerih
so prikazali različne dejavnosti
Podružnice s prilagojenim programom. Specialno olimpiado, izdaje
publikacij in knjig, izdelke, ki jih
delajo in prodajajo, delo v terapevtski sobi, šolo v naravi, dneve samostojnosti, skupine za samopomoč in sodelovanje z drugimi šolami.
Ob zaključku prireditve so se zahvalili bivšim ravnateljem, vodjem
in učiteljem in vse gledalce povabili na ogled razstave in pogostitev.
Zahvaljujejo se donatorjem Društvu Sožitje Litija in Šmartno, Zavarovalnici Triglav, območni enoti Ljubljana, Bojanu Železniku, Janezu
Pircu, Marku Kovaču, Luki Omrčenu, Delavski hranilnici, Elektru Ljubljana, Makplastu in Zadrugi traparij.

IZDAJA CD-JA VOKALNE SKUPINE UČITELJEV OŠ LITIJA

V sklopu praznovanja 50-letnice je Osnovna šola Litija izdala CD
vokalne skupine učiteljev in ga uporabila kot promocijsko gradivo.
Vokalna skupina deluje na šoli že od šolskega leta 2003/2004.
Poleg Melite Rozina, Vilija Gučka in Sandre Rihter je v njej vrsto let

pela tudi Mina Čibej. Vokalna skupina s svojimi nastopi popestri kulturne dogodke na
šoli in prireditve v ožjem in širšem okolju.
Pred kratkim so si nadeli ime Triad, CD pa
so poimenovali V sožitju. Na njem je dvanajst skladb, ki jih
radi prepevajo. Producent CD-ja je Andrej Guček, ki pa je
poprijel tudi za akustično in električno
kitaro. Pri pripravi CD-ja so sodelovali tudi
gostje in sicer Jan Zupančič, učenec OŠ Litija na cajonu in Jure Tori na harmoniki.

IZDAJA NAŠEGA KOTLIČKA OB 50-LETNICI DELA
Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Ob 50-letnici delovanja je Podružnica s prilagojenim programom
izdaja posebno izdajo Našega kotlička. Zbrali in uredili sta ga Marjeta Mlakar-Agrež in Polona Baš Jere. Publikacija vsebuje nagovor
ravnatelja Petra Strleta, šolsko himno, povzetek zgodovine posebnega šolstva in program praznovanja. Popestrena je s prispevki
učencev, ki opisujejo življenje in delo na šoli in z željami učencev
osnovne šole ob praznovanju. Publikacija je posebna tudi zaradi
fotografij nove šole, ki jih je izdelala Zadruga traparij.
Marjeta Mlakar-Agrež

NASTOP NA REPUBLIŠKI REVIJI GLEDALIŠKIH
SKUPIN NA MLINŠAH

V sredo 16.3.2016 se je gledališka skupina OŠ Litija, Podružnice s
prilagojenim programom udeležila republiške revije gledaliških skupin OŠPP v Slovenskih Konjicah. Nastopilo je 12 učencev iz obeh
programov (PP z NIS in PPVI) in navdušilo občinstvo. Priprava na
nastop je potekala kar nekaj časa in učenci so z navdušenjem uresničevali vsa navodila in pripombe. V pripravi na revijo so pripravili
rekvizite in pripomočke za nastop. Omenjeno je opazila in pozitivno
ovrednotila strokovna koordinatorica republiške revije in jih spodbudila k ustvarjalnemu delu tudi v bodoče. 
Robert Farič

MATERINSKI PRAZNIK

Otroci so najbolj veseli, ko osrečijo osebo, ki jo imajo
radi, pa naj bo to mamica, očka, babica, prijatelj, vzgojiteljica … Uživajo v tem, ko izdelajo nek likovni izdelek
in ga podarijo. Na
prvem mestu po priljubljenosti
obdarovanja pa je še vedno mamica.
Tako kot že nekaj let smo ob
materinskem prazniku v vrtec
povabili očete naših otrok. Pripravili smo jim dve likovni delavnici, kjer so lahko pokazali svojo
ustvarjalnost. Glavni akterji so
bili otroci, očetje pa so poskrbeli za zadostno mero lepila in barve.
Vzdušje je bilo prijetno, otroci in očetje so bili aktivni. Nastala so
zelo lepa darila za mamice. 
Renata Mlinar, dipl. vzgojiteljica

MATURANTSKI PLES

V petek, 1. 4 2016 se je v litijski športni dvorani odvijal maturantski ples dijakov Gimnazije Litija. Po slavnostnem gospe ravnateljice
Vide Poglajen in govoru litijskega župana gospoda Francija Rokavca je sledila maturantska himna Gaudeamus Igitur, ki jo gimnazijci
tradicionalno zapojejo vsako leto. V ritmih četvorke so maturantje
zaplesali slavnostni ples. Sledil je še plesni venček. Dogodek je
povezovala gospa Janja Pušl iz plesne šole Bolero, za pogostitev pa
je poskrbelo Gostinstvo Čop. Glasbeno vzdušje je ustvarila skupina

Atlantix. Plesnih korakov so se spomnili tudi starši, ko so se s svojimi otroki zavrteli in ustvarili najbolj čustven trenutek večera. Na
ples so dijaki povabili tudi profesorje, ki so se z veseljem odzvali
povabilu. Uradni del je zapečatila torta, ob kateri smo vsi postali
malo nostalgični. Ples se je nadaljeval do jutranjih ur. Maturantski
ples se nam bo za vselej vtisnil v spomin, saj je bil to zadnji skupen
dogodek, preden vsak odide svojo pot.
maturantje Gimnazije Litija

Gospod je šel na lov – premiera Teatra 16

Konec marca smo se člani šolske gledališke skupine Teater 16
predstavili z uprizoritvijo dramskega dela Gospod gre na lov. Avtor
besedila je Georges Feydeau,
francoski dramatik, ki je zaslovel s svojimi lahkotnimi komedijami, in ena izmed njih je
tudi delo, ki smo ga z režiserjem Petrom Avbljem izbrali.
Predstava je polna zmešnjav,
laži, kočljivih situacij in prešuštva, ki v dvorani ustvarijo
sproščeno vzdušje in iz gledalcev izvabijo salve smeha. Igro smo postavili v sodobni čas, jo
skrajšali in priredili tako, da je razumljiva vsakemu posamezniku.
Pri organizaciji in izvedbi so nam pomagali Petra Prosen, Branko
Koprivnikar in Jože Ajdišek.
Polna dvorana Gimnazije Litija in številne pohvale s strani gledalcev so poplačali ves trud, ki smo ga vložili v nastajanje predstave.
Ponovitve si lahko ogledate na številnih gostovanjih v Šmartnem
pri Litiji, Kisovcu, na Mlinšah, v Hrastniku in na Dolu pri Hrastniku.
Maja Pavčnik

TRADICIJA

Tradicija ima v našem življenju zelo velik pomen. Brez tradicije bi
bilo naše življenje prazno, kultura osiromašena in oropana vsega
lepega. Vse pridobitve, ki se prenašajo iz generacije v generacijo,
iz staršev na otroke, bi bile pozabljene, izgubljene.
Tega se pedagoški delavci v vrtcu dobro zavedamo. Otrokom organiziramo dejavnosti, kjer spoznavajo našo bogato tradicijo. K
sodelovanju povabimo tudi starše. Tako smo spoznavali stare
igre, ki so se jih igrali starši otrok
ali pa njihove babice in dedki. Te
igre so naučili svoje otroke, oni pa so v vrtcu naučili vrstnike.
Pozabili nismo niti na ptičke, ki se ženijo na valentinovo in gregorjevo. Izdelovali smo jih iz papirja, pa tudi iz testa. Takšne, da so
se otroci z njimi posladkali, ob izdelavi pa so pridobivali določene
izkušnje in spretnosti. Imeli smo se lepo.
Slavi Hostnik, dipl. vzgojiteljica

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

PRIREDITVI OB MATERINSKEM DNEVU
IN DNEVU ŽENA ZA OBOGATITEV
ŠOLSKEGA SKLADA

V času gregorjevega sta na POŠ Dole pri Litiji in OŠ
Gabrovka potekali že tradicionalni prireditvi ob materinskem dnevu in dnevu žena.
V petek, 11. 3. 2016, so farno dvorano na Dolah prav
do zadnjega kotička napolnile mamice, babice, tete in ostale krajanke. Nastopajoči so se dobro pripravili na svoj nastop. Uživali
smo v otroških recitacijah o mamicah, v dramatizacijah, skeču in
ob petju treh zborov, ki delujejo na naši šoli. Poslušali smo zvoke
flavte, klaviature in harmonike. S svojimi nastopi smo želeli ogreti
srca vseh prisotnih. Prepričana sem, da nam je uspelo. Po končani
prireditvi je sledila pogostitev za učence in krajane, ki jo je pripravila krajevna skupnost. RKS OZ Litija in KO RK Dole pri Litiji sta
vse nastopajoče nagradila s sladkim presenečenjem, za kar se jim
najlepše zahvaljujemo.
V soboto, 12. 3. 2016, pa so pester program v Gabrovki pripravili
otroci iz vseh oddelkov vrtca, učenci matične šole ter pevci MPZ
Gabrovka. Članice Društva
podeželskih žena Gabrovka so pripravile tudi razstavo domačih dobrot in izdelkov z naslovom V znamenju
prihajajočih praznikov.
Po končanem programu je
na obeh prireditvah sledil
srečelov, ki smo ga pripravili člani UO Šolskega sklada. S končnim izkupičkom smo zelo zadovoljni, saj smo s skupnimi močmi v korist šolskega sklada zbrali
1.404,00 €. Vsem, ki ste pomagali pri pridobivanju dobitkov za srečelov, jih prispevali in z nakupom srečke ali denarnim prispevkom
darovali v šolski sklad, se najlepše zahvaljujemo.
Rebeka Bajec in Tanja Vodenik Vozelj, predsednica
UO Šolskega sklada

Ogled smučarskih poletov v Planici

V četrtek, 17. 3. 2016, smo si učenci 7., 8. in
9. razreda ter nekateri učitelji Osnovne šole
Gabrovka-Dole ogledali smučarske polete
v Planici. Dogodek je spremljalo več tisoč
otrok, ki so v Planico prišli s pomočjo Zavarovalnice Triglav. Za še večje navdušenje
so poskrbeli organizatorji, saj so ta dan namesto treninga in kvalifikacij izpeljali tekmo
v poletih.
Po štiriurni vožnji do Planice smo bili vsi že
zelo nestrpni. Takoj ko smo izstopili iz avtobusa, smo zaslišali glasne zvoke navijačev,
zato smo pohiteli do skakalnice. Ujeli smo
ravno zadnje polete prve serije in s tem našega najboljšega skakalca Petra Prevca, ki je
postal tudi zmagovalec tekme. Po končani tekmi smo odšli tudi na
kratek pohod proti prečudovitemu Tamarju. Polni navdušenja, veselja in pozitivnih občutkov smo se vrnili domov.  Mateja Jelševar

VRTEC ČEBELICA

DAN ZA SPREMEMBE

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. V okviru 7. Dneva za
spremembe, ki je bil 2. aprila 2016, so po vsej Sloveniji potekale
različne akcije, katerih skupni imenovalec je spoštovanje. V Litiji
smo se zopet združili mladi pod krovnimi organizacijami: MC Litija,
Klub litijskih in šmarskih študentov ter društvo za trajnostni razvoj
SLOMO. Odločili smo se, da bomo organizirali več drobnih akcij,
katerih skupni imenovalec je spoštovanje.

V Mladinskem centru Litija so poprijeli za vrtno orodje in temeljito
prenovili okolico mladinskega centra. Na novo so zastavili skupnostni permakulturni vrt, zasadili in uredili korita in nasploh polepšali zunanjost. Obnovili smo tribuno, na novo smo jo prebarvali in
montirali nove deske, katere nam je v zameno za nekaj opravljenih
prostovoljskih ur, podaril Jernej d.o.o. Tudi na KLIŠE-ju so osvežili in
očistili okolico. S to prostovoljsko akcijo smo dobili dodaten zagon,
zato lahko v že kratkem pričakujemo nov “dan za spremembe“.

ZAPOSLITVENI TEDEN V MC LITIJA 9. do 12.5.2016

Mladinski center Litija v maju 2016 praznuje 10 let delovanja. Deset let ponudbe raznovrstnih prostočasnih aktivnosti za mlade.
Deset let pridobivanja znanj in veščin, ki smo jih vse bolj povezovali s pridobivanjem kompetenc za zaposlovanje in podjetništvo.
Ne le s priložnostnim učenjem ampak s sistematičnim neformalnim izobraževanjem. Programe smo pogosto izvajali v sodelovanju
z Zavodom za zaposlovanje, Razvojnim centrom Srca Slovenija in
ostalimi, tudi partnerji iz tujine. Zadnjih nekaj let smo izvajali tudi
vrstniško svetovanje za mlade – v okviru zaposlitvene pisarne.
Svoje delo na tem področju bomo sistematično predstavili z enotedenskim sklopom dogodkov, ki smo ga poimenovali ZAPOSLITVENI
TEDEN. Dogodki so namenjeni predvsem brezposelnim mladim.
Skupaj bomo osmislili pomen vaše aktivnosti za pridobivanje kompetenc, ki štejejo na trgu dela oz. vsem mladim, ki bodo v bližnji prihodnosti soočeni z izzivom iskanja možnosti za ekonomsko osamosvojitev. Delavnice so brezplačne in začenjajo ob 18.00. Vabljeni!
Program:

Ponedeljek 9.5.
Torek

10.5. 18.00

Sreda

11.5. 18.00
18.15

STARŠI LAHKO OBOGATIJO NAŠE
VRTČEVSKE DEJAVNOSTI

Kaj boš pa ti, ko boš velik? To je vprašanje, ki ga
otroci velikokrat slišijo in tema, o kateri se radi
pogovarjajo. Dobro sodelovanje s starši nam omogoča tudi
njihovo predstavitev različnih poklicev in hobijev.
V drugem sklopu letošnjih predstavitev poklicev, smo spoznali veterinarko, zdravnico, delavno terapevtko in hobi motociklizem. Otroci
so bili po obiskih polni pozitivnih vtisov. Igre vlog, ki so sledile po
predstavitvi poklica veterinar in zdravnik, so pokazale, kako so se
otroci zmožni zaigrati ter
vživeti v vloge odraslih
in jih posnemati. S tem
se zmanjšuje tudi strah
pred obiskom zdravnika.
Predstavitev poklica delovne terapevtke je bil
za nas neznan poklic, a
ob zanimivi predstavitvi,
z veliko različnimi delovnimi pripomočki, ki smo
jih preizkušali, se z njimi
igrali, je postal za nas
zanimiv. Marsikdo je znal povedati, kaj bi v resnici rad postal, ko
odraste. Še ena prava atrakcija pa je bila, ko smo dobili obisk očka
z motorjem. Seveda smo vsi komaj čakali, da smo smeli sesti na
motor.
Otrokom takšni obiski ostanejo v prijetnem spominu, starši pa so
ob obisku lahko doživeli kanček otroške radovednosti in vrtčevskega živ-žava. Hvala mamice in očki za vaš čas, trud in popestritev
naših vrtčevskih dni. 
Marinka L.

18.00

Četrtek

12.5. 18.00

Pisanje vlog, življenjepisov, motivacijskih pisem. Delavnico izvaja zavod
Nefiks.
Pogovor z uspešnimi slovenskimi
podjetniki: 4KIDS&US.
Prestavitev ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, Zavod RS za zaposlovanje območna služba Trbovlje
»Kako biti bolj zaposljiv?«, delavnico
izvaja zaposlitvena agencija Adecco.
Na delavnici bo mogoč tudi vpis v
bazo brezposelnih Adecco.
»Z lastno ustvarjalnostjo v podjetno
razmišljanje«, delavnico izvaja društvo
Punkt.

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA
V MLADINSKEM CENTRU LITIJA

EVS prostovoljci tudi v mesecu aprilu in maju skrbijo, da v MCju ni
dolgčas. Martina še vedno vodi ustvarjalne torke in tako spodbuja
našo kreativnost. Pokukaj v njen atelje vsak torek od 17.00 dalje.
Connor te vsak petek, od petih popoldne naprej, pričakuje v MC
klubu, kjer se mu lahko pridružiš pri sproščanju ob preigravanju dobre glasbe. Pssst: tudi če so akordi zate »španska vas« se mu pogumno pridruži. Govori se da ima tudi nekaj pedagoških kompetenc.
Prihitela je pomlad in z njo tudi spomladanska utrujenost, kajne?
Zato se je Hristo odločil, da bo glede na vreme in splošno počutje mladenk in mladeničev, pripravil poseben program. Da skupaj
malo preženemo utrujenost in začnemo uživati v vsem kar nam
narava ta čas ponuja. To pa najlažje naredimo zunaj, zato bomo
aktivnosti, ki so opisane v spodnjih vrsticah, poskušali čim večkrat
izvesti na dvorišču. Vsak ponedeljek se Hristu lahko pridružiš na
delavnicah DIY. Skupaj boste izdelovali različne uporabne predmete. Skupaj se boste potrudili, da bodo izdelki tudi okolju prijazni in
v ta namen uporabljali reciklirane in »odslužene« materiale ter zagotovili uporabnost končnemu izdelku. Ob sredah se boste skupaj
s prostovoljcem zavrteli ob štedilniku in pripravili okusno večerjo.
Namig: nekdo je nekaj sadil okoli MCja. Ob četrtkih pa bo Hristo
poskrbel za razvoj
zdrave tekmovalnosti. Med seboj se
boste pomerili v igranju namiznih iger.
No tudi skoraj pozabljene igre s kartami bomo obudili. Še
pomniš kako prija,
ko prijatelja pošteno premagaš v igri
enke? Z vsemi dogodki in delavnicami
bomo začenjali ob
17ih. Nikar predlogo
ne razmišljaj in se
nam pridruži.

Delovno, zabavno in aktivno smo klišejevci razbili
študentsko rutino in popestrili prve pomladne mesece z različnimi dogodki in zanimivimi aktivnostmi.
Pod sloganom »Zavihaj rokave, ne bodi zaspan, postani prostovoljec za en dan!« ter v sodelovanju z Mladinskim centrom Litija smo
klišejevci aktivno sodelovali v prostovoljni akciji Dan za spremembe, ki je že 7. leto zapored povezala številne akterje po celi Sloveniji. Dan za spremembe je letos še posebej potekal z namenom
spodbujanja dobrih medsebojnih odnosov, spoštljive komunikacije
in drobnih dejanj prijaznosti. In ker smo se klišejevci držali pregovora: »najprej pometi pred svojim pragom« smo se tega lotili tudi
v sklopu te akcije. Posledično smo temeljito pospravili okolico našega kluba, prav tako pa smo poskušali naše prostore narediti še
bolj prijazne za vse vas, ki nas že redno obiskujete oziroma tiste, ki
ste vljudno povabljeni, da to še naredite. Prav v duhu prihajajočih
spomladanskih dni, samo tako temeljito uredili tudi teraso za našimi prostori, kjer bodo v sončnih dneh potekale številne aktivnosti.
V aprilu pa smo se klišejevci prav tako podali v razburljivo in rekreativno dogodivščino in organizirali KLIŠE-jev paintball. Tokrat je
ta potekal v Paitball klubu Spyder pri Ljubljani. Naše aktivnosti so
prav tako vključevale že tradicionalni tarok turnir, Magic the Gathering Draft turnir in sproščujočo delavnico tapkanja, s katero smo
odgnali skrbi, tremo, negativna čustva in strah.
Za vse še vedno velja povabilo k udeleževanju na naših mesečnih
sestankih, ki potekajo vsak drugi četrtek s pričetkom ob 18.00. Tako
lahko v duhu ustvarjanja in sodelovanja študentje in dijaki postanete aktivni člani in tako prispevate k ustvarjanju lokalne mladinske
atmosfere ter s svojimi idejami vplivate na še bolj pester program
KLIŠE-ja. Naslednji sestanek bo 12. maja. Vedno smo veseli različnih idej za nove aktivnosti, dogodke in projekte. Vsi, ki imate skrite
talente, željo po druženju in organiziranju projektov, ste več kot dobrodošli. Po vsakem sestanku sledi neformalno druženje, udeležba
pa je seveda brezplačna. Ponovno vam je na KLIŠE-ju tudi na voljo
ugodno barvno tiskanje, s čimer želimo še dodatno izboljšati ponudbo naše študentske pisarne. Na KLIŠE-ju prav tako povprašajte po
možnostih inštrukcij za angleščino in matematiko in o vseh športnih
aktivnostih, ki se jih lahko kot naši člani udeležite še ceneje. Pozorni bodite tudi na nove športne aktivnosti, ki bodo v pomladnih
mesecih potekale tudi na prostem. Za vse dodatne informacije smo
vam na voljo v KLIŠE-ju v času uradnih ur (pon., sre., in pet. 17.0020.00), o dogodkih in novostih pa vas bomo prav tako obveščali z
našimi informatorji ter obvestili na facebook in spletni strani.
(Nadaljevanje s 1. strani)

VABI LO
na 16. tradicionalni pohod

PO OGLARSKI POTI,
V soboto, 14. maja 2016 med 7.00 in 9.00 uro.
Izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lovskega doma
na Dolah pri Litiji,
Pot je dolga 12,5 km. Za hojo boste potrebovali približno 4 ure.
Oprema pohodnikov naj bo primerna za sredogorje.
Pohodniki hodijo na lastno odgovornost.
Vsi, ki se boste prijavili in poravnali startnino
(ki je simbolična), prejmete dnevnik pohodov, zloženko o poti,
ki vam služi kot vodnik 16. tradicionalnega pohoda.
Ob Oglarski poti se boste seznanili z oglarjenjem, prisostvovali
prižigu kope, tesanjem »švelarjev«, spravilom lesa s konjem,
pripravo lesa za kopo, ter se pogovorili z oglarji,
duhali dim s kope, si ogledali Valvasorjev lovski dvorec.
Pritegnila vas bo še ostala bogata kulturna in naravna dediščina.
Domačini bodo poskrbeli za domače dobrote,
ki jih ob poti ne bo manjkalo.
Vse informacije dobite na: Tomaž (051-358-876)

VABLJENI V OGLARSKO DEŽELO!
www.dole.si
Organizira: Športno društvo Dole, Društvo Oglarjev Dole, PGD Dole,
Društvo podeželjskih žena in deklet Dole, LD Dole

MIZARSKE STORITVE

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

GSM: 051/639 416
• MIZARSKI SERVIS • VHODNA,
GARAŽNA IN NOTRANJA
VRATA, PODBOJI • BALKONSKE,
NOTRANJE IN VRTNE OGRAJE
(MACESEN, HRAST, SMREKA)
• VRTNE UTE • KUHINJE
• SAVNE
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KULTURA
RUBRIKA
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Srečanje združenja KUDUS
letos potekal v Litiji

Kulturni center Litija (ZKMŠ Litija) je že od leta
2010 član združenja Kulturnih domov in ustanov
Slovenije (KUDUS), ki povezuje vse zainteresirane pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe v javnem interesu,
s ciljem medsebojnega sodelovanja, uveljavljanja in zaščite njihovih interesov ter izmenjave dobrih praks. Ob različnih delavnicah
ali redni letni skupščini izmenjujemo mnenja, predstavljamo dobre
prakse, izpostavljamo najrazličnejše probleme in skušamo najti
najprimernejše rešitve.Letošnja redna letna skupščina je potekala
v Kulturnem centru Litija, v torek in sredo, 15. in 16. marca. Po
uradnem delu smo spoznavali primere dobre prakse in si na odru
ogledali še monodramo z naslovom »Moj glas, moja pot« v izvedbi
odlične Lidije Koceli. V sredo so si nekateri udeleženci srečanja
ogledali tudi Mestni muzej Litija ter grad Bogenšperk, nekateri so
bili namreč v naših krajih prvič.

NA MARČEVSKIH PRIBLIŽEVANJIH SMO GOSTILI
MAG. LADA AMBROŽIČA

Naj se vam najprej opravičimo za napako v prejšnjem Občanu. Pri
datumu nam je ponagajal tiskarski škrat, saj smo g. Ambrožiča napovedali za april, gostili pa v marcu, in z njim preživeli res imeniten
večer. O njegovi pestri, več kot štiridesetletni karieri v RTV hiši smo
izvedeli marsikaj zanimivega. Poslušali smo njegovo razmišljanje o
pomenu medijev v preteklosti in danes ter še marsikaj drugega. Bil
je res imeniten večer z gostom, ki pušča v slovenskem medijskem
prostoru bogat in močan pečat.

Zaključek abonmajske sezone

Letošnjo abonmajsko sezono smo 31. marca zaključili z odlično
predstavo Kratko in Jedrnato o življenju, smrti in sploh vsem, domače gledališke skupine Izredni teater (Društvo Tombas). Igralci

so navdušili pod režisersko taktirko Marka Djukiča. Odigrali kratke
komične drame, ki so nas skozi svojo barvitost popeljale k razmišljanju o življenju. Čestitke vsem ustvarjalcem in se že veselimo
naslednje predstave!

Dela slikarske kolonije iz Zajčje dobrave
bogatijo našo avlo

V ponedeljek, 4. aprila, smo se v avli Kulturnega centra srečali z
organizatorji slikarske kolonije iz Zajčje dobrave. Na ogled je 20 likovnih del priznanih slovenskih umetnikov,
ki so sodelovali na Ex tempore, med njimi
tudi Jože Meglič. O delovanju je spregovoril predsednik TD Zajčja dobrava g. Edo
Podobnik, s strokovne plati pa je razstavo
predstavil akademski slikar g. Lojze Adamlje, ki je v zadnjem desetletju eden najvidnejših predstavnikov nadrealističnega
stila pri nas. Z glasbo sta nas razveselila
učenca Glasbene šole Litija-Šmartno Žiga
Cvikl in Leon Ciglar, pod mentorstvom Dušana Drobniča. Razstava bo na ogled do
25.5.2016, zato lepo vabljeni na ogled.

V MAJU ZAKLJUČUJEMO SEZONO
OTROŠKIH MATINEJ

Zaključna matineja bo na sporedu v soboto, 14. maja 2016, ob 10.
uri. Obiskalo nas bo Gledališče KU-KUC s predstavo PIKA IN CENE
V PRAVLJICI. O Predstavi: Nekoč sta šla Pika Nogavička in lump
Cene skupaj v pravljico. Prehodila sta gozdove, grajska dvorišča,
majhne lesene kočice, srečala volka, babico, Sneguljčico, Rdečo
Kapico, palčke, Janka in Metko, coprnico in celo dinozavra. Predstava prinaša štiri pravljice v eni sodobni predstavi. Namenjena je
tudi odraslim, popolnoma začara najmlajše. S smehom, glasbo in
polno gajbo presenečenj vas ne bo pustila ravnodušnih. Kot vsako
leto za zaključek pripravljamo tudi sladko presenečenje!
Lepo vabljeni!
DATUM

URA

16.00
ČET 21.4.
18.00
19.00
16.00 – 18.00
PET 22.4.
19.00
19.00
SOB 23.4.
11.00
TOR 26.4. 17.00 – 19.00
PET 29.4. 16.00 – 18.00
ČET 5.5.
19.00
PET 6.5.
19.00
SOB 7.5.
10.00
PON 9.5.
18.00
18.00
TOR 10.5.
19.00
18.00
SRE 11.5.
19.00
18.00
ČET 12.5.
18.30
10.00
SOB 14.5.
19.00
18.00
18.30
ČET 19.5.
19.00
10.00-12.00
15.00-17.00
PET 20.5.
20.00
10.00-14.00
SOB 21.5.
15.00
SOB 28.5.
14.00
ČET 26.5.
18.00
PON 30.5.
19.00
TOR 31. 5.
19.00

Za poletno muzejsko noč,
18. junija, ob 20.00 napovedujemo:

Živa voda – od biodiverzitete do pipe, sodelovanje Mestnega muzeja Litija in LUTRA, inštituta za ohranjanje
naravne dediščine
Verjetno mnogi od vas poznajo Inštitut Lutra. Mogoče ne po imenu,
če vam pa povem, da je ta inštitut in njegova vodja gospa Marjana Hönigsfeld Adamič, med zaslužnimi, da se je v
marsikatero našo reko vrnila simpatična vidra, pa se
ga verjetno mnogi spomnite. Zaradi tega
in dejstva, da družina gospe Hönigsfeld
Adamič izhaja iz Litije, smo v Mestnem
muzeju Litija ponosni, da se bodo v naš
muzej preselili modeli reke Save, ki so nastali v okviru
projekta Živa voda – od biodiverzitete do pipe, kratko LifeAquaviva.
Reliefna modela kažeta reko Savo pred človekovim posegom ter po
regulaciji reke z ožanjem in poglabljanjem struge. Cilj modelov je
nazorna predstavitev ljudem, da s posegom v reko in njenim predrugačenjem ne spremenimo le rečnega toka, ampak tudi živi svet
v reki in na njenih obrežjih. Nekatere vrste živali in rastlin so tako iz
naših rek tiho izginile, na splošno pa lahko rečemo, da se je zmanjšala njihova biodiverziteta ali raznoživost.Poleg izdelave modelov
biodiverzitete reke je projekt LIFE AQUAVIVA obsegal še številne
druge akcije, med njimi sta bili zelo odmevni dve razstavi: razstava
mikrografij kremenastih alg na bregovih Ljubljanice in velika razstava »živih zakladov naših voda« v Tivoliju v Ljubljani. Da so svojo
nalogo odlično opravili, priča dejstvo, da bodo 31. maja v Bruslju
prejeli priznanje za enega od petih najboljših informativnih projektov v letu 2015. Modeli so se v litijski muzej preselili iz Tehniškega
muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki, njihove dvojnike pa si lahko
ogledate tudi v gradu Grad na Goričkem v Prekmurju. V okviru Poletne muzejske noči, ki letos poteka v soboto, 18. junija, bo biologinja Marjana Hönigsfeld Adamič ob 20. uri predstavila modele
reke Save in razložila njihov pomen. Pridružite se nam!
23. 5., ob 18.00 uri, Mestni muzej Litija, CKS 2, predavanje
Ine Cecić z Urada za seizmologijo „Kako raziskujemo potrese“
Danes potrese beležijo naprave, ki seizmologom omogočajo hiter
vpogled v lastnosti potresnega valovanja. Podatke z vseh koncev
Slovenije lahko vidimo v realnem času. Toda tehnologija nam to
omogoča le kratko obdobje. Potresi pa so se v našem okolju dogajali tudi v zelo oddaljeni zgodovini. Seizmolog lahko za raziskavo
o nekem potresu uporabi različne podatke: geološke, arheološke,
arhivske, pa tudi pričevanja očividcev. Prav slednja so za raziskave
zgodovinskih potresov posebej dragocena.

STROKOVNA EKSKURZIJA - Iz Litije v deželo
Petra Klepca in spet nazaj

V petek, 18.3., sta kolektiv Mestnega muzeja Litija in člani Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija - Šmartno U3 odšli na strokovno ekskurzijo v deželo
Petra Klepca, kraje neposredno ob Kolpi in
meji s Hrvaško. Vodička
Alenka Kovač nam je
približala kraje, njihov
pomen v preteklosti in
kako tu, žal, maloštevilni
prebivalci živijo danes.
Ogledali smo si grad Kostel, slap Nežica, ki leži neposredno ob cesti, se povzpeli do hriba
sv. Ane, od koder se odpira krasen pogled na dolino reke Kolpe, si
ogledali nekdanjo kovačijo Gorše v Mirtovičih, ribogojnico in cerkev
sv. Egidija v Ribjeku. Okrepčali smo se v hotelu Kovač v Osilnici in
nato še prečkali državno mejo s Hrvaško. V Pleščcah smo si ogledali
nekdanjo gostilno in trgovino PalčevaŠiša, danes spremenjena v muzej z ohranjeno opremo od 18. do zgodnjega 20. stoletja. Preživeli
smo lep in sončen dan v Osilniški dolini in se že veselimo jesenske
ekskurzije na Dolenjsko!

Stopinjam litijskih čolnarjev bomo zopet
sledili v maju

2. aprila smo se v spremstvu vodičke Tine Šuštaršič zopet podali po
stopinjah čolnarjev na kulturno-zgodovinski poti po Litiji. Lepo vreme, dobra družba in litijska zgodovina so opravili svoje ter omogočili čudovit sprehod med kulturnimi znamenitostmi našega mesta.
Vabimo vas, da se nam pridružite na naslednjem vodenem ogledu,
7. maja, ob 10. uri!
Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h –12h in 17h -19h; sobota: 10h -12h
Informacije in najave skupin:
gsm: 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

URA PRAVLJIC
URA PRAVLJIC
RAZSTAVA - MALA LILA
GLASBENA DELAVNICA S CONNORJEM
OTVORITEV RAZSTAVE DOMINIKE TORKAR
VEČER PRED DNEVOM KNJIGE: ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE SRČNI BRALEC, Z GOSTOM
OTROŠKA PREDSTAVA CESARJEV SLAVEC (H. C. ANDERSEN), DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC
USTVARJALNI TOREK Z MARTINO
GLASBENA DELAVNICA S CONNORJEM
TRANSMEDIJSKA RAZSTAVA MIGRACIJE: MANCA JUVAN, DK, FERNANDA PRADO VERČIČ
PREDDIPLOMSKI KLAVIRSKI KONCERT JANJE ŠUŠTARŠIČ IN URBANA SLAPNIČARJA
SPREHOD PO KULTURNO – ZGODOVINSKI POTI V LITIJI – PO STOPINJAH ČOLNARJEV
IZPOLNJEVANJE ŽIVLJENJEPISOV (DELAVNICO IZVAJA DRUŠTVO NEFIKS)
POGOVOR Z USPEŠNIMI MLADIMI PODJETNIKI
LIKOVNA RAZSTAVA MAJE SEVER
KAKO BITI BOLJ ZAPOSLJIV? (DELAVNICO IZVAJA ZAPOSLITVENA AGENCIJA ADECCO)
KONCERT OB 20-LETNICI DELOVANJE UČITELJSKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD LITUS OŠ LITIJA Z GOSTI
MOTIVACIJA PRI ISKANJU SLUŽBE (DELAVNICO IZVAJA DRUŠTVO PUNKT)
8. INTERNI NASTOP
ZAKLJUČNA OTROŠKA MATINEJA: PIKA IN CENE V GLEDALIŠČU – GLEDALIŠČE KU-KUC
LETNI KONCERT, KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO
PRETEKLIH IN PRIHODNJIH 10 LET V MLADINSKEM CENTRU LITIJA, OKROGLA MIZA
ZAKLJUČNI KONCERT NAJBOLJŠIH UČENCEV
CITRARSKI KONCERT SREBRNIH STRUN/ DU LITIJA
SODELOVANJE NA RAZSTAVI PROJEKTA »RAD PIŠEM Z ROKO« / LITERARNA SKUPINA DU LITIJA V
OKVIRU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
KONCERT LEGENDARNE VOLVOKS Z GOSTI
DAN ODPRTIH VRAT
18. SREČANJE UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV ZASAVJA IN POSAVJA/ DU LITIJA
RAJ MLADOSTI, PRIREDITEV OB 10 LETNICI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA
U3: KAKO RAZISKUJEMO POTRESE? – PREDAVANJE: INA CECIĆ
OTVORITEV RAZSTAVE: KRAŠEVCI – SINOVI BURJE (uvodna prireditev v Tačkov festival)
PREVARANA SLOVENIJA, PREDSTAVITEV KNJIGE IN SREČANJE Z MATEJEM ŠURCEM

Transmedijska razstava
MIGRACIJE – Manca Juvan, DK,
Fernanda Prado Verčič

Knjižnica Litija bo v sodelovanju z zavodom APIS
pripravila razstavo MIGRACIJE, ki predstavlja delo
fotografov Mance Juvan, DK-ja in Fernande Prado Verčič. Razstava raziskuje razloge za migracije tako Slovencev v tujino, kot tujih
državljanov v Slovenijo. Jedro razstave so fotografije v prostoru,
ozadje nastanka z osebnimi izkušnjami avtorjev pa je podano preko video vsebin. Preko umetnosti razstava vzpostavlja most med
“nami” in “njimi” ter ga poskuša preiti. Na odprtje vas vabimo v
četrtek, 5. 5. 2016, ob 19. uri, v Knjižnico Litija.

RAZSTAVA MAJE SEVER

Maja Sever je končala srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo in diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje v Ljubljani pri prof. Janezu Berniku. Študijsko se je
izpopolnjevala v Madridu in Pragi. Magistrirala je iz slikarstva pri
prof. Metki Krašovec, dr. Tomažu Brejcu in dr. Jožefu Muhoviču.
Trinajst let je bila samozaposlena v kulturi, imela je preko dvajset
samostojnih in skupinskih razstav v pomembnejših ljubljanskih in
slovenskih galerijah. Pisala je grafite po ljubljanskih zidovih (Sonček je in ti si skuštrana), knjige in članke s področja slikarstva.
Leto in pol je živela v ZDA, dve leti v Švici. Opravila je pedagoško-andragoško izobrazbo in kasneje še študij iz predšolske vzgoje na
PEF v Ljubljani. Zadnja leta poučuje likovno umetnost na osnovni
šoli Gabrovka – Dole. V Knjižnici Šmartno bo v torek, 10. maja ob
19. uri predstavila svojo ustvarjalnost z razstavo Anatomija narave.

Prevarana Slovenija

Matej Šurc bo svojo novo knjigo predstavil tudi v Litiji. Razkriva dogodke v obdobju od prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji aprila
1990 do prvih demokratičnih volitev v samostojni državi decembra 1992. Gre za večletno delo uglednega slovenskega novinarja,
soavtorja odmevne uspešnice, knjižne trilogije V imenu države, ki
je prejela več mednarodnih nagrad in priznanj. Knjiga Prevarana
Slovenija razkriva ozadja novejše slovenske zgodovine in prinaša
vrsto presenetljivih, vse doslej spregledanih ali zamolčanih dejstev.
(vir: založba Sanje). Prvi natis knjige, 2500 izvodov je pošel v treh
tednih. Knjižnica Litija vas vabi na srečanje z avtorjem v torek, 31.
maja, ob 19. uri, prav ob začetku meseca, ko praznujemo 25. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije.

Tačkov natečaj 2016

Letos se bomo junija že petič družili na Tačkovem festivalu. Dogodke popestrijo naši najmlajši, ki sodelujejo na Tačkovem natečaju.
Tema letošnjega natečaja je: »NAŠLI SMO PSA…« Zgodbo o tem,
kaj storimo, ko najdemo psa, njegovo življenje v zavetišču, posvojitev… napišite/narišite v obliki STRIPA. Svoje prispevke pošljite ali
osebno prinesite skupaj z izpolnjeno prijavnico na naš naslov: Knjižnica Litija, Parmova 9, 1270 Litija (s pripisom Tačkov festival)
ali na elektronski naslov tackov.festival@gmail.com. Natečaj
traja od 1. aprila do 23. maja 2016. Celotno besedilo razpisa
s pogoji sodelovanja in prijavnica so na spletni strani knjižnice,
http://www.knjiznica-litija.si

INVENTURA 2016

Knjižnici Litija in Šmartno bosta zaradi obvezne inventure zaprti v
petek, 20. 5. in soboto, 21. 5. 2016. Hvala za razumevanje.

BRALNA MAJČKA… BO?

Tudi letos nastajajo motivi za bralne majčke, ker pa projekt pomeni
velik finančni zalogaj, se obračamo na morebitne sponzorje, pravne ali fizične, da nam priskočijo na pomoč. Branje in znanje sta
najboljše, kar imamo in tega se ne da odvzeti!
Andreja Štuhec in Aleksandra Mavretič

Približevanja z Mileno Miklavčič

Malo je knjig, ki bi vlekle kot magnet, nedvomno pa to drži za Ogenj,
rit in kače niso za igrače. Avtorica Milena Miklavčič je na aprilskih
Približevanjih opisala nastanek knjige, to so strnjeni zapiski pogovorov z
okrog 1600 ženskami po celi Sloveniji,
ki so nastajali 30 let. V opisu ljubezenskih, higienskih, prehrambenih navad
zagotovo največ začudenja sprožijo
zapiski o spolnosti z začetka in do
sredine 20. stoletja, pa tudi pozneje.
Ženska je bila spolni objekt, namenjen
rojevanju in potešitvi moškega nagona. Nekatere hudomušne zgodbe so v polni modri sobi Kulturnega centra sprožile salve smeha in
prepričani smo, da Milena Miklavčič ni rekla, oz. zapisala zadnje
besede. Ta knjiga gre že v 15. ponatis. 
A. Mavretič

LOKACIJA

KNJIŽNICA GABROVKA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
KNJIŽNICA ŠMARTNO
MC KLUB
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
GASILNI DOM HOTIČ
MC LITIJA
MC KLUB
KNJIŽNICA LITIJA
DVORANA GŠ LITIJA
START PRI MEST. MUZEJU LITIJA
MC LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
MC LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
MC LITIJA
DVORANA GŠ LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
KULTURNI DOM, ŠMARTNO
MC LITIJA
DVORANA GŠ LITIJA
KC LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
GLASBENA ŠOLA LITIJA
POD. ŠOLA VAČE IN GEOSS
DVORIŠČE PRED MC LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
KNJIŽNICA 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

podjetje
za trgovino in storitve
- dobava, obdelava in razrez keramičnih ploščic
- polaganje keramičnih ploščic
- ostala zaključna gradbena dela
- posredništvo

ZAPOSLIMO:
KERAMIČARJA ali delavca z znanjem
polaganja keramičnih oblog
POMOŽNEGA DELAVCA V KERAMIČARSTVU
Kontakt:
Podjetje: POKER d.o.o.
Naslov: Breg pri Litiji 54, 1270 Litija
E-pošta: poker@siol.net
Tel.: 041 633 148

DRU Š T VA

April 2016
DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV
SLOVENIJE V POSAMIČNEM
HITROPOTEZNEM ŠAHU

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

V mesecu maju vas vabimo na dva zdravstvena
predavanja in sicer:
• diabetično stopalo- in pregled z doplerjem, ki
bo v torek 10.5.2016 ob 16. uri v knjižnici Litija.
Predavala nam bo ga. Mira Slak dipl. med.sr..
• 17.5.2016 ob 17. uri, pa bo prav tako zdravstveno predavanje
štetje OH, predavala bo ga. Barbara Zupančič, dipl. med.sr..
V mesecu juniju eno zdravstveno predavanje in sicer:
• v torek 14.6.2016 ob 16. uri vas vabimo, da se nam pridružite v
knjižnici Litija na predavanju Krepitev duševnega zdravja in preprečevanje samomora.
/Predavanje izvajamo v sodelovanju z NIJZ in Centrom za proučevanje in razvoj zdravja/. Predavala bo ga. dr. Nuša Konec Juričič, dr.
med., spec. soc. med.in javnega zdravja.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA
IN HOLESTEROLA

V društveni pisarni bo merjenje v sredo 4.5.2016 in 1.6.2016 od
8. do 10. ure.

21. ŠPORTNO- REKREATIVNO SREČANJE
DIABETIKOV SLOVENIJE

Tokratno srečanje organizira Društvo diabetikov Škofja Loka, srečanje bo v soboto 28.5.2016 v športni dvorani Poden v Škofji Loki
(Podlubnik 1c velik).
Naše društvo nima športnih ekip zato vas vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu na njihovih ob športnih dejavnostih in
sicer organizirajo pohod Škofja Loka- Križna gora (cc. 4 km - 320 m
višinske razlike). Nezahteven lušten pohod. Možen je tudi krajši pohod po mestu z okolico, kjer nam bodo pripravili različne stojnice..
Tudi predavanja bodo organizirali- sigurno bodo zanimiva. Rok za
prijavo na srečanje je do 13.5.2016 in znaša 20,00 EUR.

POHODI

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno
odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Nanos, Kraški rob, zadnji spomladanski pohod reka Zilica – Tamar – /ker je Zlica na italijanski strani je potrebno imeti s seboj osebno izkaznico/, za te
pohode bo zanimanje večje, zato bo organiziran avtobusni prevoz,
prijave sprejemamo v društveni pisarni teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije. Vsi četrtkovi pohodi trajajo
3-4 ure v obe smeri, razen če je drugačni dogovor z vodnikom.
5.5.2016
12.5.2016
19.5.2016
26.5.2016
2.6.2016
16.6.2016
23.6.2016
30.6.2016

Litija–Šmohor in nazaj ob 7. uri vlak
Litija–Nanos in nazaj ob 7.uri avtobus
Litija–Kresnice–Goliše–Vel. vrh in nazaj ob 7 uri vlak
Litija–Lušna pot–Grilovec–Rakovnik in nazaj ob 7. uri
Litija–Zaplas in nazaj ob 7. uri
Litija–Kraški rob in nazaj ob 7. uri avtobus
Litija–Čemšeniška planina in nazaj ob 7. uri
Litija– reka Zilica (Italija)–Tamar in nazaj ob 7. uri avtobus.

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

ZASAVSKO SREČANJE DIABETIKOV

Letošnji organizator srečanja je DD Trbovlje, srečanje bo v petek
10.6.2016 ob 10. uri . Srečanja se lahko udeležijo vsi člani, tudi
tisti ki imajo težave pri hoji, saj bo organiziran avtobusni prevoz
iz Litije do Lontovža oz. po dogovoru še malo višje. Cena srečanja
/prehrana in prevoz/ znaša 15 EUR, katero poravnate ob prijavi
najkasneje do 1.6.2016. Vabimo vas , da se nam pridružite v čim
večjem številu.

TELOVADBA:

V mesecu aprilu smo zaključili spomladanski del telovadbe. Nadaljevali jo bomo v mesecu septembru, seveda če bo zadostno število
prijav. Prijave boste lahko oddali po 15.8.2016 v društveni pisarni,
kjer boste dobili natančne podatke o pričetku vadbe.

KOPANJE

v Dolenjskih, Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah

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

DOHODNINA

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

PLAČILO ČLANARINE

Članarina za leto 2016 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že
poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

URADNE URE

Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR!
Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Člani Društva upokojencev Litija so se 24. marca
2016 zbrali na letnem zboru članov. Pričetek zbora
je s petjem popestril Mešani pevski zbor društva.
Obravnavali so poročila o poslovanju, finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora za preteklo
leto in ugotovili, da je društvo uspešno in varčno poslovalo. Sprejeli
so tudi program dela in finančni načrt
za letošnje leto. Sprejeli so tudi dopolnitve Pravil društva ter prečiščeno besedilo.
Dejavnosti društva v kulturni, socialni,
športni, planinsko pohodniški sekciji in
ustvarjalnih delavnicah, ter pogovornih
skupinah se vrstijo preko celega leta.
Žal se udeležba na plačljivih aktivnostih članov nekoliko zmanjšuje, saj se pozna usihanje pokojnin.
Z izvajanjem projekta ZDUS Starejši za starejše in socialne sekcije poskrbijo tudi za obiskovanje starejših članov na domovih in v
domu starejših, pisanje čestitk ob osebnih praznikih članov, pa tudi
za letni sprejem starejših članov.
Na zboru članov so, iz osebnih razlogov, pred potekom
mandata, razrešili predsednika
Dušana Jovanoviča in za predsednico do konca mandata v
letu 2018 izvolili dosedanjo
tajnico društva Ireno Kramar. Namesto nje so za tajnico
društva izvolili Nušo Rozman,
dolgoletno sodelavko društva.
Opravili so tudi zamenjavo v
vodstvu športne sekcije in so
zaradi odstopa iz zdravstvenih
razlogov z mesta vodje sekcije
razrešili Ferda Kunstlja in na
njegovo mesto imenovali dosedanjega namestnika Mirka
Plaznika.
Podelili so 10 priznanj članom
za večletno prizadevno in uspešno delo, ki so jih prejeli:
Priznanja ZDUS: za zasluge: Erna Blažič (posthumno) in Ludvik Kofolu; pisno priznanje: Mari Češek
Priznanja društva pa so prejeli:
pisno zahvalo: Francka Mittoni in Vera Tišler; bronasto plaketo: Milena Dimec in Alojz Kavčič; srebrno plaketo: Franc Marzidovšek;
zlato plaketo: Martina Kralj.
Janezu Kresu pa so za dolgoletno delo in predsedovanje podelili
naziv častnega člana društva.
Počastili so tudi dva para zlatoporočencev in jima izročili spominske listine. Letos sta bila to Beti in Janez Prašnikar ter Berta in Jože
Tršelič, ki sta z udeleženci delila svoji življenjski zgodbi.
Društvo upokojencev vabi da se jim pridružijo novi člani, saj
društvo nudi dosti različnih dejavnosti za aktivno preživljanje
prostega časa upokojencev. 
Martina Kralj

PREDSTAVITEV NOVE PREDSEDNICE IRENE KRAMAR

Spoštovani članice in člani društva upokojencev.
V veliko čast mi je, da sem lahko prevzela odgovorno funkcijo predsednice Društva upokojencev
Litija. Zahvaljujem se za izkazano zaupanje, potrudila se bom, da bom delo opravljala odgovorno in v dobro društva.
Osebno se bom na novi funkciji zavzemala za nadaljne dobre odnose in povezanost vseh članov,
ki delate v društvu, da bodo dosedanje in načrtovane aktivnosti še naprej tako uspešno potekale.
V društvu smo aktivni na različnih področjih, zato toplo vabim člane,
da se pridružijo prostovoljnemu delu, saj nam le teh primanjkuje.
Vabim vas, da se nam pridružite v dejavnostih, socialne, kulturne,
izletniške, športne ali planinsko pohodniške sekcije, ter ustvarjalnih
delavnic. Zanimive so tudi aktivnosti v obeh pogovornih skupinah.
Člane prav tako vabim na ustvarjalne delavnice, kjer udeleženci ob
prijetnem klepetu izdelujejo najrazličnejše izdelke.
Veseli bomo vseh, ki boste kakorkoli sodelovali v našem društvu,
saj le s skupnimi močmi lahko naredimo še več in poskrbimo za prijetno druženje in razpoloženje, kar je v naših letih zelo koristno in
pomembno. Želim biti odprta do vseh, in sem na voljo za vsakršne
pobude, ideje ali pogovor.
Posebej se zahvaljujem dosedanjemu predsedniku Dušanu Jovanoviču za njegovo aktivno vlogo in požrtvovalno delo, saj je znal
povezovati in dobro sodelovati z vsemi sodelavci in prostovoljci,
ki so veliko in upam, da bodo še naprej prispevali k dobremu delu
društva. 
Irena Kramar
NAPOVEDNIK:
22. 4. 2016: Zaključek Bralne značke v Knjižnici Litija, ob 19 uri
30. 4. 2016: Pohod SEMIČ – KRUPA – BELA KRAJINA
5. 5. 2016: Izlet na DOLENJSKO
19. 5. 2016: Citrarski koncert v KC Litija, ob 19. uri
21. 5. 2016: 18. Srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in
Posavja na Geossu, ob 15. uri
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

Dne 12. marca je ZŠIS (Zveza športnih invalidov
Slovenije) organizirala 25. državno prvenstvo invalidov Slovenije v posamičnem hitropoteznem šahu, ki je potekalo v
Litiji v izvedbi Medobčinskega društva invalidov Litija – Šmartno.
Tekmovanje je potekalo v Gostilni Kovač na Graški cesti. Navedena Zveza je že večkrat organizirala razna tekmovanja v Litiji, ki je
dobro dostopna in leži v središču Slovenije. Razen tega omogoča
prostorna dvorana Gostilne Kovač dostop in nemoteno gibanje večjega števila invalidov, ki imajo razne gibalne težave.
Prijavljenih je bilo 13 šahistk in 31 šahistov, skupaj torej 44 tekmovalcev. Razen tega je bilo prisotnih vsaj še 10 spremljevalcev,
ki so težjim in slepim invalidom pomagali pri gibanju po prostoru.
Tekmovanje se je končalo ob 14. uri s kosilom za vse tekmovalce,
spremljevalce, organizatorje in sodnike.
Med ženskami je zmagala šahovska mojstrica Pavla Košir, ki se tudi
sicer rada udeležuje šahovskih tekmovanj v Litiji. Med moškimi je
zmagal član zveze paraplegikov Slovenije Edo Planinc. Litijan Nebojša Milinković je nepričakovano in nesrečno izgubil povsem dobljeno zadnjo partijo in s tem izgubil tretje mesto. Pa tudi zasedeno
8. mesto je v državnem merilu lep uspeh.
Predstavnik ZŠIS g. Primož Jeralič je zmagovalcem podelil kolajne
in se obenem zahvalil Medobčinskemu društvu invalidov Litija –
Šmartno za dobro organizacijo tekmovanja. 
Franci Prettner

ZBOR ČLANOV 2016

Zbor članov MDI Litija – Šmartno je bil izveden 17.marca v Gostilni
Kovač. Tudi v letošnjem letu je bilo na zboru članov preko 90 udeležencev invalidov, članov in gostov.
Po pozdravnem govoru je predsednik društva g. Bogomir Vidic
otvoril redni zbor članov in pozval k izvolitvi organov zbora ter podal poročilo o delu izvršnega odbora. V nadaljevanju so bila nato
podana tudi poročila predsednika nadzornega odbora, predsednice
socialne komisije, finančno poročilo, vodje športnih sekcij ter poročilo Aktiva delovnih invalidov.
Po sprejemu letnega poročila za leto 2015 je predsednik g. Vidic
predstavil program dela in finančni načrt za leto 2016 ter navzoče
seznanil o možnosti ustanovitve zaposlitvenega centra. Poudaril je,
da bomo tudi v letošnjem letu skušali ohraniti dosedanji obseg in
kakovost storitev ob upanju na finančno podporo dosedanjih financerjev in pomoč prostovoljcev. Prednostni nalogi še vedno ostajata
dograditev doma in iskanje stalnega vira sredstev za finančno in
administrativno poslovanje.
Po končani seji Zbora članov je sledil družabni del s pogostitvijo.
Za dvodnevno spomladansko ekskurzijo v mistično Bosno,
ki bo 27. in 28. maja imamo še nekaj prostih mest. Prijave sprejemamo v društveni pisarni.

DRUŠTVO INVALIDOV, UPOKOJENCEV in DIABETIKOV
ORGANIZIRA 4-DNEVNO LETOVANJE NA DUGEM OTOKU,
HOTEL LUKA*** od 11.6.- 15.6.2016
Letovanje vključuje:
• polni penzion
• avtobusni prevoz Litija- Dugi otok - Litija
• karta za trajekt
• pijačo dobrodošlice
• dalmatinsko večerjo z glasbo
• brezplačen izlet z degustacijo olivnega olja.
CENE NA OSEBO, ZA ČALNE DRUŠTEV 150 EUR, ZA NEČLANE
160 EUR
Podrobnejše informacije dobite v pisarni društva invalidov na št:
031-676-768
Mojca Bajc in Tina Cirar

TOREK, 10.5.2016, ob 16.uri
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DRUŠT VA / ZAN IMIVOSTI
RUBRIKA

April 2016

dom tisje
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ V ENOTI
DOMA TISJE V LITIJI
Skupine za samopomoč pod okriljem Doma Tisje
delujejo že dobrih deset let. V matičnem domu delujejo štiri skupine, ustanovljene pa sta bili tudi ena v
Litiji v okviru DU Litija in ena v Šmartnem pri Litiji. Skupine za samopomoč so pogovorne skupine, ki zbližujejo ljudi in na novo spletajo
prijateljske vezi. V njih potekajo tudi dejavnosti, ki izhajajo iz njihovih
spominov in življenjskih izkušenj, hkrati pa tudi iz sedanjih spoznanj,
občutkov in nudijo podporo pri reševanju morebitnih težav. Koordinatorica vseh skupin jesocialna delavka, gospa Vlasta Šedivy.
Tudi v enoti doma Tisje v Litiji smo 22. 3. 2016 ustanovili skupino za
samopomoč Mavrica. Skupina šteje osem članov, vodita jo usposobljena voditelja, Fani Pinoza in Krisjan Onišak. Skupina se sestaja
dvakrat mesečno.
Skupina MAVRICA - Člani skupine smo v tem prispevku napisali
nekaj svojih misli in občutkov, ki nas prevevajo po druženju. Pravimo, da nam je skupina dala tako pozitivno energijo in navdih, da je
pero kar samo pisalo po praznem listu papirja. To pozitivno energijo bi radi delili z vsemi, zapisano delimo z vami, bralci.
Tako kot mavrica prikazuje vse barve in je enkraten, veličasten naravni pojav, tako naj tudi prijateljstvo in medsebojno razumevanje
združuje vse ljudi in jih vodi k plemenitim ciljem. Zgodba o mavrici
pripoveduje, da je človek, ki je prišel do mavrice, dobil vrečo cekinov. Ne sme se obupati, potrebno je najti rešitev in imeti hrepenenje in upanje po novem in boljšem.
Razmišljali bomo, se pogovarjali, izobraževali in sijali v okolje kot
MAVRICA.
Koprivnikar Pavel
»Novo okolje, življenje v skupnosti, stran od družine in dragih ljudi.
Bolezen, tesnoba, občutek osamljenosti, stiske človeka bremenijo. Žalost, apatija, včasih neprijaznost in izbruhi jeze, to so lahko
posledice, ki vplivajo na počutje.
Kako se jim izogniti, ohraniti zdravje, mir v duši, delovati, pomagati
sebi in drugim po svojih najboljših močeh, to je namen dela naše
skupine.«

Jožefa Vrtačnik

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

Dogajalo se bo pred Mestnim muzejem Litija in na
parkirišču, stopnišču nasproti.
Predstavljamo dejavnosti, ki smo si jih zamislili v
mesecih, ko je na prostem toplo in prijetno
Na pobudo sodelujočih članov na okrogli mizi Društva Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno so bile predstavljene pobude (županu in podžupanji), kako kulturno zapolniti vrzel v
pomanjkanju medgeneracijskega sodelovanja v Litiji. Izbrali smo
si prostor med Mestnim muzejem Litija (ki je tudi soorganizator
dogodkov) in parkiriščem pred V&R. Predstavili se bodo člani društev s svojimi izdelki ali kulturnim programom. Do sedaj so svojo
udeležbo potrdili: Društvo Upokojencev Litija, Društvo diabetikov
Litija in Šmartno, MDI Litija in Šmartno in Turistično društvo Litija.
Vabimo k sodelovanju ostala društva, ki vidijo v tem možnost sodelovanja, predstavitve svojega dela in popestritev kulturnega življenja v mestu.
To povabilo velja za dve (petkovi) prireditvi, ki v primeru dežja, odpadeta:
PETKOVI VEČERI (na stopnišču in parkirišču)
•2
 7. maj 2016 in 9. september 2016 od 18. do 20. ure – medgeneracijsko sodelovanje (kulturna prireditev), kjer se bodo predstavili člani različnih društev, mladinci, osnovnošolci in predšolski
otroci. Vsebino bodo tvorili pevski, plesni, recitatorski, humoristični nastopi…
Na stojnicah pa bodo člani društev pokazali, kaj so ustvarili.
SOBOTNE PRIREDITVE (pred Mestnim muzejem Litija)
•1
 4. maj 2016 in 2. julij 2016 od 10. do 12. ure – osrednja predstavitev bo KLEKLJANJE (delo, pripomočki, razstava izdelkov…),
julija bomo predstavili kulturno dediščino izdelovanja rož iz krep
papirja in prikaz »pozabljenih« vezenin ter keramika.
Veseli bomo vašega soustvarjanja. Prijavite se na: 051 438 236
Za Društvo U3 Milena Dimec

VNEMA PO DESETIH LETIH
NE POPUŠČA
Sredi februarja so prvih deset svečk na torti
upihnili člani Društva podeželske mladine Litija in Šmartno, na kratko znani kot DPM LIŠ. Čeprav so med
sorodnimi stanovskimi društvi med mlajšimi, so si zelo hitro zgradili prepoznavnost
in ugled tako v domačem okolju kot med
vrstniki po Sloveniji. K temu so pripomogli
uspešno vodenje društva ter zagnanost in
predanost mladih za delo.
Največja spodbuda in hkrati potreba po ustanovitvi
društva se je pokazala leta
2005, ko je tričlanska ekipa,
doma iz občin Litija in Šmartno pri Litiji, med dvanajstimi sodelujočimi ekipami
zmagala na državnem kvizu
Mladi in kmetijstvo. Poleg naziva državnih zmagovalcev v znanju in
pokala so si mladi podeželani pridobili tudi pravico do organizacije
državnega tekmovanja, ki ga
skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine Slovenije organizirajo aktualni zmagovalci
v domačem kraju. Marsikdo je
takrat dvomil, da bo naslednje
leto kviz res v Litiji, saj ekipa
ni imela potrebnega zaledja in
pomoči za organizacijo tako
obsežnega in zahtevnega dogodka na državni ravni.
Tretji predsednik
A mladi so hitro našli skupni jezik in podobno misleče ter ob pomoči lokalne kmetijske svetovalne službe izpolnili vse pogoje za ustanovitev društva – DPM Litija in Šmartno. Hkrati so se pridružili tudi
krovni organizaciji, Zvezi slovenske podeželske mladine. Ustanovni
občni zbor je potekal 20. januarja 2006, na katerem so potrdili
statut društva in izvolili vse potrebne funkcionarje. Ob ustanovitvi
je imelo društvo 30 članov, a se je številka hitro povzpela do 60.
Toliko ima članov tudi danes.
Vlogo predsednika so najprej zaupali Petru Savšku, ki je društvo
vodil do leta 2012 ter bil ob enem tudi regijski predstavnik regije
Ljubljana z Zasavjem, nato pa je mesto predal Borutu Slapničarju. Slapničar je društvo vodil do leta 2014, hkrati pa je bil tudi on
regijski predstavnik podeželske mladine za območje Ljubljane z Zasavjem pri ZSPM. V tretje so najvišje mesto v društvu pred dvema
letoma zaupali Marku Firmu, ki uspešno nadaljuje začrtano pot
svojih dveh predhodnikov.
Številni uspehi
Članstvo v društvu je stabilno, radi sprejmejo mlade tako s kmetij
kot tudi iz urbanega okolja. Društvo tako povezuje mlade s podeželja in tiste, ki čutijo pripadnost društvu, čigar osnovno poslanstvo
je strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje članov, hkrati pa tudi
pomoč pri iskanju rešitev za mlade, ki so izbrali poklic kmetovalca
ali živijo na podeželju. Poleg pridobivanja novih znanj, druženja in
spoznavanja ljudi se člani udeležujejo številnih prireditev in zabav
po celotni Sloveniji, pa tudi v tujini. Vsako leto se udeležijo ali organizirajo kmečke igre, kmečke praznike, zimske in poletne športne
igre, kviza Mladi in kmetijstvo, strokovnih ekskurzij in predavanj,
raznih seminarjev in izletov, sodelujejo na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni in se veliko družijo s sorodnimi društvi
iz cele Slovenije. Redno se udeležujejo tudi skupščine ZSPM in posveta predsednikov ter občnih zborov sosednjih sorodnih društev.
Uspehe nizajo na različnih področjih, tako na lokalni kot na državni
ravni. Uspeha iz leta 2005 na državnem kvizu Mladi in kmetijstvo
niso ponovili, so se pa leta 2006 izkazali kot odlični in ubrani organizatorji, njihova ekipa deklet pa se je uvrstila na tretje mesto.
Z najštevilčnejšimi uspehi so se vračali z državnih kmečkih iger, na
katera so se po regijskih predtekmovanjih uvrstili prav vsa leta od
ustanovitve društva naprej. Najvišje so pristali na četrtem mestu
leta 2009, z izjemo enega leta, to je leta 2013. pa so se vedno
uvrstili med najboljših deset ekip v Sloveniji. Ekipni uspeh na državnih kmečkih igrah je dvakrat dopolnila tudi njihova grabljica Petra
Firm, ki je ne tekmovanju v Zburah pred dvema letoma zmagala v
paradni disciplini grabljenja in si prislužila naziv Najboljše grabljice
2014, naslednje leto pa si je »prigrabila« odlično tretje mesto.
V desetih letih so štirikrat organizirali regijske kmečke igre za Ljubljansko regijo z Zasavjem (2007, 2009, 2012, 2015), enkrat regijski kviz Mladi in kmetijstvo (2011) in enkrat državni kviz Mladi in
kmetijstvo (2006). Seveda pa tudi prireditve v domačem kraju ne
minejo brez njih. Prejšnji mesec so ponovno sodelovali na pustni
povorki v Litiji, na kateri najbolj izvirnim in domiselnim skupinam
podeljujejo tudi nagrade. Z aktualno temo o čebelarstvu in medu
ter izvrstno izdelanim premičnim čebelnjakom, ki so ga vozili na
vozu, pripetem na traktorju z imenom Trot Vinko, ter pridnimi čebelicami so prepričljivo zmagali in se ob tem pošteno zabavali. Tudi
to pomlad se bodo člani v večjem številu podali po nagelj na Limbarsko goro, jeseni pa na pohod po Levstikovi poti. Njihovi člani
sodelujejo tudi na Državnem prvenstvu koscev in kosic Slovenije,
pa tudi na igrah lokalnih društev in društev podeželske mladine iz
njihove regije ter domala povsod, kamor jih povabijo.
Načrt dela za letošnje leto so že začrtali in obljubljajo, da se bodo
trudili za še večje udejstvovanje na podeželskih dogodkih, tesnejšo povezanost podeželske mladine in se borili za nove zmage na
državnih kmečkih igrah, da jih končno pripeljejo tudi v domač kraj.
Barbara Remec

ŽELEZNODOBNI VRVEŽ
NA VAČAH
Poročilo z 8. arheološkega pohoda
Po poti velikega kneza z Vač
Lep nedeljski dan, 3. aprila, je na Vače privabil številne obiskovalce, ki so se udeležili že 8. arheološkega pohoda iz ciklusa »Po poti
vèlikega kneza z Vač«. Pohode prireja Društvo za razvoj in varovanje
GEOSS-a, organizacijska enota Strokovni center GEOSS. Namenjeni so kvalitetnemu preživljanju prostega časa v naravi, druženju in
spoznavanju bogate dediščine Vač in okolice.
Dogodek se je pričel z ogledom društvenih zbirk v muzeju Petra
Svetika in kratkim jutranjim programom na prostem. V muzeju so
se obiskovalci pod vodstvom arheologinje Vojke Cestnik seznanili z
življenjem na Vačah v železni dobi, geolog Blaž Zarnik jih je popeljal
po zbirki kamnin, etnologinja Anka Kolenc pa po zbirki o pomembnih
Vačanih in zbirki o Projektu GEOSS. Na tematskih stojnicah na prostem so bili predstavljeni: jantar, domače živali in rastline v železni
dobi. Obiskovalci so se tudi posladkali z železnodobnimi sladicami.
Nato smo skupaj krenili na pohod po arheološkem najdišču. Pot
nas je vodila mimo krajev, kjer so bile odkrite pomembne arheološke najdbe, med njimi znamenita »vaška situla«. Naša zadnja
postaja je bila na Lestini pri Mačkovcu, kjer je bil l. 1927 v gomilnem grobu odkrit bronast kipec bojevnika, oboroženega s čelado in
sulico. Kipec je datiran v 7. stol. pr.n.š. Z Lestine smo se po bližnjici
mimo Mačkovca spustili nazaj na Vače.
Med pohodom smo se večkrat ustavili za strokovno razlago in gledališko igro, postavljeno v čas železne dobe. Zgodba pripoveduje o mladem bojevniku in njegovem boju proti razbojnikom, ki so
onemogočali preskrbo gradišča z dragocenim baltskim jantarjem.
Igro so uprizorili igralci Družinskega gledališča Kolenc, ki so svojo
nalogo opravili več kot odlično.

Ob zaključku pohoda smo se okrepčali s knežjo malico iz sestavin,
ki so jih poznali že v železni dobi. Malico so pripravili v Gostilni
Mrva. Obiskovalci so dobili tudi priložnost, da si ogledajo notranjost cerkve sv. Andreja na Vačah z znamenitim božjim grobom.
Prisrčna hvala vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi dogodka. Naš
poziv prostovoljcem za pomoč pri organizaciji naslednjih arheoloških pohodov, je še vedno odprt. Javite se nam na e-mail naslov:
vojkacestnik@yahoo.com.
Hkrati že najavljam naš jesenski pohod, ki bo potekal zadnjo nedeljo v septembru, 25. septembra. Tema pohoda bo pasna spona z
motivom dvoboja, ki je bila izkopana nad Klenikom pri Vačah.
Za konec še misel naše obiskovalke: »Navdušujeta me strast in predanost, s katero pripravljate te dogodke. Zato še pridem.« Pridite
tudi vi, ne bo vam žal.
dr. Vojka Cestnik, arheologinja,
strokovna sodelavka Društva GEOSS za področje arheologije

MEDVED Z VAČ

Ko smo se začeli voziti z avtomobili, so ljudje začeli kokoši zapirati,
da ne bi postale ploščate in neuporabne. Zdaj se je pa zelo namnožila zračna flota: kanje, kragulji, …, ki redčijo kokošje jate. Mojemu
sosedu in meni so ujede uničile vsakemu po 10 kokoši. Ko sem bil
še mlajši, so mi psi v eni noči pobili 30 ovac, ker so bile ovce pač v
ogradi in niso imele kam pobegniti. Lani pa so mi psi vdrli v stanovanjsko hišo, raztrgali kovinsko mrežo in mi pobili vseh 20 kuncev1.
Ko sem brskal po Kmečkem glasu iz leta 1956, sem našel članke na
temo: o lovcih, ki pobijajo pse in mačke in zbirajo konce repkov kot
trofeje; nekdo je ujel 5 planinskih orlov; nekdo drugi je ujel in pobil
40 kraguljev. Zadnja članka so pisali predvsem hvaležni domačini,
ker ni bilo več toliko izgub med domačimi živalmi. Nad prvo temo
pa niso bili tako navdušeni.
Marsikje opuščajo rejo drobnice, ker si velike zaščitene zveri
prepogosto naredijo gostijo.
Divji prašiči so običajni gostje
naših lovišč v okolici Vač2.
Zato se je kmetu, ki je imel njivo koruze, zdelo normalno, da
njegovo njivo obiskujejo prašiči. Moj stric, Tone Kolenc, je
zato ponoči čakal pred njivo v Cirkušah in ustrelil medveda. Članek
iz Kmečkega glasa, ki opisuje ta dogodek in ga je napisal Jože Župančič(1956), sem skeniral in si ga lahko v celoti ogledate, čeprav
je zapis malo zmeden3. Kakšna je bila najbrž resnična zgodba, ve
povedati moja sestrična Štefka iz Jesenj4. Najbolj osupljiv podatek
pa sem dobil v Prirodoslovnem muzeju (dr. Boris Krištufek in Mojca
Jernejc Kodrič). Medved, ki ga je ustrelil moj stric, je od leta 1957
pa do leta 2012 (55 let) krasil gozdno dioramo (to je ogromna izložba) v veliki dvorani (slika). To pomeni, da so naši učenci, ki naj bi
vsaj enkrat v času šolanja obiskali Prirodoslovni muzej, videli ravno
tega medveda. Zdaj je medved v depoju in bi ga morda lahko lovci
z Vač dobili nazaj, saj so ga oni prodali muzeju za 10.000 dinarjev,
kakor piše v stari muzejski inventarni knjigi vretenčarjev5.
Rad imam domače živali, zato bi bil vesel, da so bolj kot medved, ki
svoj areal širi, zaščitene koze, kokoši, kunci, moški, itd.
Zvonček Norček
Predlagam, da greste na spletno stran http://www.vace.si/medved.htm.
Potem pa samo klikate na bližnjice pri nadpisanih številkah in boste lahko
zvedeli še več. Pa tudi slike bodo tam večje in barvne.
1
http://www.vace.si/kunci.htm
2
http://www.vace.si/merjasc.htm
3
http://www.vace.si/strictone.htm
4
http://www.vace.si/stefka.htm
5
http://www.vace.si/inventarnaknjiga.htm
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Zadnji zimski petek na Polšniku
poln razigrane pomladi

Zadnji zimski petek letos (18.3.) je v polno dvorano na Polš
niku prinesel veliko ljubezni. Z vseh strani smo lahko občutili šviganje iskric polnih občudovanja. Šolarji so recitirali, plesali,
prikazali odlično gledališko predstavo in zapel je šolski pevski zborček.
Otroci iz vrtca so svojim mamicam recitirali in peli pesmice, tudi v rock
izvedbah in seveda navdušili. Pevci Moškega pevskega zbora Polšnik so
za ta večer izbrali dalmatinske pesmi, ki v nas vedno prebudijo kanček
nostalgije in jim vedno radi prisluhnemo. Ljudske pevke in godci pa
so se predstavili s slovensko ljudsko pesmijo in seveda s harmoniko,
ki je njihovo najpomembnejše
glasbilo. Največ navdušenja in
velik aplavz pa so si tokrat prislužili polšniški očki, ki so zbrali
pogum in kot recitatorji stopili na
oder. Vida Sladič je posebej za
to priložnost napisala pesem z
naslovom Pa praznujmo vsak po
svoje. Hvala za pogum in sodelovanje Evgenu, Matiji, Pavlu, Romanu,
Tomažu, Gregorju, Igorju, Petru, Boštjanu M., Simonu, Franciju in Boštjanu J.. Program sta odlično povezovala Lana in Gaj, ki sta dokazala,
da se nam za voditeljski kader ni treba bati. Še o sceni. Izrezali smo
preko 200 srčkov, na katerih so bila zapisana imena vseh nastopajočih
in vseh tistih, ki jih imajo nastopajoči radi. Večina od njih pa je bila
prisotna tudi na prireditvi. In tako je iz majhnega nastalo nekaj velikega
in polnega univerzalne sile. Raznolik in kvaliteten program nam je nudil
mnogo lepega, unikatnega, preprostega, malo tudi razmišljujočega,
predvsem pa polnega ljubezni, ki smo si jo kar predajali. Čutilo se je,
da je bilo vloženo veliko truda in ko se neki stvari popolnoma predaš, ta
vedno uspe. To velja za vsa področja našega življenja. In nam je uspelo.
Vsem. Tudi ob koncu, na družabnem srečanju, ko je zaigral «hišni»
band in se je tudi plesalo in pelo. Okrepčali smo se z odličnimi slanimi
dobrotami, ki sta nam jih spekli Milena Vozelj in Marija Vozelj, za kar
se jima najlepše zahvaljujemo. Vodila in povezovala nas je ljubezen. Vsi
prisotni smo imeli ta privilegij, da smo lahko bili zraven. Da smo čutili
iskrenost in talente naših otrok, požrtvovalnost učiteljic in vzgojiteljic,
predanost pevk, pevcev in godcev, pogum očkov ter srčnost vseh
gledalcev, ki znajo ceniti delo vseh nastopajočih. „Ljubezen je moč, ker
pomnoži najboljše, kar imamo!“ (Albert Einstain)

Zgodbe enega življenja - v nedeljskem popoldnevu...
ob izdaji avtobiografske knjige Staneta Feleta

Pred 90-leti, 3. aprila, se je na Polšniku rodil Stane Fele. Izjemen človek. Polšničani globoko cenimo njegovo delo in hvaležni smo, da je tudi
naš. Njegovo bogato življenje, polno nepozabnih doživetij in razmišljanj
je zapisal v knjigo. V knjigo, ki jo je poimenoval Zgodbe enega življenja.
Je prava zakladnica duhovito zapisanih popotovanj, skozi razburkana
obdobja njegovega življenja.
Kulturno društvo Pavle Voje Polšnik je z izdajo te avtobiografske knjige
dodalo v zbirko založništva še en dober zgled za prihodnje rodove. Pobudnik izdaje je Jože Kos. Že pred leti je v svojem velikem srcu začutil
mogočnost preprostega človeka. Postala sta nekakšni sorodni duši, ki
imata kar nekaj podobnih življenjskih ciljev. Energija, ki valovi med njima, nam vsem ponuja možnosti, da bolje razumemo smisel življenja.
To je namreč že druga knjiga, ki je nastala v sodelovanju s Stanetom
in ki v naš kraj prinaša veliko bogastvo. Oblikovanje je odlično izvedla
Špela Pavlič Kos, lektoriranje pa Tanja Vodenik Vozelj. Kljub temu, da
knjiga obsega 300 strani, smo predstavitev strnili v urico dolg kulturni
program, ki so ga z doživetim prepevanjem obogatili pevci Moškega
pevskega zbora Polšnik in harmonikar Pavel Kokalj. Program smo povezovali Tanja Ribič, Tone Lokar in Mateja Sladič Vozelj.

G. Stane se prireditve njemu v čast žal ni mogel udeležiti, ker je bila
bolezen močnejša in si je v bolnišnici nabiral novih moči. Bil je v naših
srcih in naše misli so bile povezane. Kot so povedali naslednji dan, dobro okreva. Ta ‚zgodba enega človeka‘ se ne bo nikoli končala, vedno
bo živela v naših srcih. To je naš učbenik, učbenik za vse življenje. Na
zgledih se učimo in zglede podajamo naprej soljudem. Soljudem, ki jih
povezuje ista vesoljna energija. Tukaj ali v drugi dimenziji. Za vedno.
Stanetu smo hvaležni za modrosti, za izjemnost, za raziskovalnost in
ustvarjalnost, za drznost, za disciplino, za optimizem, za pozitivnost, za
srčnost, za humor, za pogum, za Ljubezen! Hvala je preskromna beseda.
Seveda brez izjemnega odziva botrov in donatorjev, izdaja knjige ne bi
bila mogoča. Zelo smo jim hvaležni za podporo. Več na www.polsnik.si.

Mateja Sladič-Vozelj

Mesec Janez s.p.
Kleče 3, Dol pri Ljubljani

ZA P O S L I
●

delavca za izdelavo palet
(delo v delavnici)

(Delovni čas: ponedeljek–petek, od 7.00 – 15.00)
PROŠNJE POŠLJITE NA NASLOV:
Mesec Janez
Kleče 3, 1262 Dol pri Ljubljani
ali pa na e-mail:
janez.mesec@gmail.com
Za dodatne informacije pokličite na
tel.: 040 267 816

PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP
PRAZNUJE 5 LET
Leto 2016 je za plesalce in trenerje v Plesno športnem društvu prav posebno leto, saj praznujemo 5-letnico naše
ustanovitve. V tem času smo dosegli zavidljive uspehe na domačem in mednarodnem področju. Naši plesalci se redno udeležujejo
vseh tekmovanj pod okriljem Plesne zveze Slovenije, ki naše plesalce tudi nagrajuje s plaketami. Ponosni smo na vsakega plesalca
posebej, saj gradijo mozaik, ki naše društvo uvršča med najboljša
plesna društva v Sloveniji.
V soboto, 23.4.2016 ob 18. uri bomo v čast vsem našim plesalcem
v Športni dvorani Litija priredili Gala prireditev, katero bo povezoval Vid Valič. Zapeli bosta Vesna Zornik (spremljava: Nikola
Matošič) in domačinka Lea Rihter (spremljava: Benjamin Flisek),
zaplesalo pa bo preko 200 plesalcev, ki so člani našega društva.
Cena vstopnice je 6 €, na voljo so preko sistema mojekarte.si.

Nastopi in tekmovanja
Kljub intenzivnim pripravam na prireditev ob naši 5. obletnici, v preteklem mesecu nismo počivali. Kar 12 skupin društva NLP se je predstavilo na Plesnem bazarju, območni reviji plesnih skupin, ki je 15.
aprila potekala v Kulturnem centru Litija. Hip hoparji smo tekmovali
tudi na Pokalnem turnirju v Brežicah, plesalke iz POŠ Vače pa so se
udeležile področnega tekmovanja Šolski plesni festival v Ljubljani.
Po pozitivni lanski izkušnji, sta se naši največji tekmovalni skupini mladinska in članska formacija - udeležili mednarodnega tekmovanja
InterDanceFEST v Sarajevu. Več o tem pa v naslednji številki.
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MEDGENERACIJSKO
GLASBENO DRUŠTVO LITIJA
Naglo se bliža poletje z njim pa tudi cela vrsta kulturnih prireditev
in glasbenih dogodkov, ki se odvijajo na prostem. Med odmevnimi
prireditvami, ki so se v preteklih letih odvijale v našem lokalnem
okolju je tudi F52-festival Litijskih glasbenih skupin, katerega organizator je Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija.
MGDL je sprva delovalo kot jadralno društvo, leta 2012 pa sta mu
smer vetra v glasbeno dejavnost spremenila Dejan Baš in Evgen
Malis. Ideja o povezovanju lokalnih glasbenih skupin, posameznikov in prostovoljcev, različnih društev in Javnih zavodov se je skozi
kratko preteklost izkazala za zelo uspešno. Z medsebojnim sodelovanjem se tako društvu odpirajo nove možnosti za širjenje in nadgrajevanje glasbene dejavnosti v lokalnem prostoru. Poleg izvedbe
večjih projektov je primarni namen društva, omogočiti glasbenikom
in glasbenim skupinam mentorsko pomoč pri ustvarjanju, tehnično
pomoč, administrativno pomoč ter vse, kar glasbeniki potrebujejo za svoje ustvarjanje. Še posebno pozornost posvečamo mladim
neizkušenim glasbenikom, katerim naši izkušeni člani nesebično
delijo svoje znanje in nasvete. S širitvijo dejavnosti se je pokazala
tudi nujnost nakupa lastnega ozvočenja in odra, ki društvu omogočata še kvalitetnejšo tonsko tehnično izvedbo prireditev, s pridobitvijo pa se je sodelovanje z preostalimi društvi in Javnimi zavodi še
poglobilo. Tukaj velja omeniti predvsem sodelovanje z Mladinskim
centrom Litija, ki s svojimi predanimi prostovoljci in administrativno podporo, nesebično in aktivno sodeluje pri realizaciji tako njihove lastne produkcije kot društvenih prireditev. Aktivnosti in društev
s katerimi sodeluje MGDL je vedno več s tem pa tudi prijetnih in
družabnih dogodkov.
Tudi v letošnjem letu v društvu že tečejo organizacijske priprave na
F52-festival Litijskih glasbenih skupin, ki bo že tretje leto zapored
potekal na Ponoviškem gradu, zibelki lokalnega samorastniškega
glasbenega ustvarjanja. Kot vsako leto se bo društvo tudi tokrat
posvetilo grajski okolici, jo temeljito očistilo, pokosilo in temeljito
pripravilo na dogodek, saj je v interesu društva, da grajska idila vsaj
nekajkrat na leto zažari in morda privabi skupaj z dogodkom še kakšnega obiskovalca več. Poleg bogatega glasbenega programa litijskih ustvarjalcev, pa bo letošnji festival ponudil slušateljem še nekaj izvrstnih gostujočimi glasbenih skupin iz Hrvaške in Slovenije.
V kolikor bi želeli sodelovati na dogodku, reklamirati svoj izdelek,
podjetje ali pa prostovoljno donirati sredstva nas kontaktirajte:
bas.dejan@gmail.com ali GSM 041 443 343
Lep glasbeni pozdrav 
Karmen Verdonik

ZA LJUBITELJE KOLESARJENJA

Kolesarsko društvo Grosuplje je v tudi v letošnjem letu pripravilo
zanimivo kolesarsko akcijo z naslovom Zahodno dolenjski krog, ki
je namenjena tako dobro pripravljenim kot tudi malo manj pripravljenim kolesarjem.
Kaj je Zahodno dolenjski krog?
ZDK je kolesarsko turistična akcija z imenom Zahodno dolenjski
krog. Njen namen je popestritev dni na kolesu in odkrivanje zanimivosti med vožnjo po zahodni dolenjski pokrajini. Obiščete lahko
enajst krajev, v katerih so sodelujoči lokali, ki imajo v svoji bližini
zanimive kulturno–zgodovinske točke ali pa lepe razglede na ožjo
in širšo okolico. Povsod vam bodo postregli z dobro hrano in s hladnimi napitki, vendar pa morate paziti, da pridete med njihovim
delovnim časom.
V sodelujočih gostinskih lokalih prejmete žig v evidenčni kartonček, ki ga dobite na eni od prijavnih točk. Vsak dan lahko v posameznem lokalu dobite samo en žig. Seveda pa si dnevno število
lokalov (žigov) izbirate po želji. Lahko se vso sezono vozite samo na
eno točko – lokal ali na dve, tri ali pa na vseh enajst. Žigi v lokalih
so enakovredni in jih lahko dobite samo med njihovim delovnim
časom. V vseh sodelujočih lokalih in v prostorih društva so vam na
razpolago zloženke z zemljevidom in opisi posameznih točk.
Začetek akcije je v soboto, 23. aprila 2016 in se konča v nedeljo,
18. septembra 2016.
Kje se lahko prijavimo?
• na vseh evidenčnih točkah oz. okrepčevalnicah
• Kolesarsko društvo Grosuplje (petek med 20:00 in 22:00 uro)
Ob prijavnini 10 € prejmete evidenčni kartonček, v katerega zbirate
žige. Na vsaki evidenčni točki lahko dobite dnevno en žig.
Nagrade
• Zlata medalja za 60 žigov na katerikoli evidenčni točki
• Srebrna medalja za 40 žigov na katerikoli evidenčni točki
• Bronasta medalja za 20 žigov na katerikoli evidenčni točki
• Posebno nagrado dobijo vsi tisti, ki bodo obiskali vsaj trikrat
vseh enajst evidenčnih točk.
Evidenčne kartončke morate oddati najkasneje do 18. septembra na
eni od kontrolnih točk. Zaključek akcije bo v soboto, 24. septembra
2016 ob 16. uri na Turjaku v gostišču Rozika. Istega dne bo vožnja na
čas (kronometer) na trasi od Želimelj do Turjaka. Sledila bo podelitev
priznanj in praktičnih nagrad. Vse ostale informacije dobite na spletni strani društva www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si.
Se srečamo na kolesu!

Skrbi za zdravje ni nikoli preveč
13.3.2016 smo se zbrali v gostilni Majcen z namenom,
da pregledamo delo KORK Polšnik za leto 2015 in prisluhnemo predavanju dr. Boštjana Leskovarja o SRČNEM POPUŠČANJU. Pripravljeni prostor se je napolnil z obiskovalci
različnih starosti in vsi so zbrano prisluhnili najprej poročilu o delu
našega društva, kakor tudi odzivom nanj. Še večja zbranost pri poslušanju pa je nastopila, ko se je pričelo predavanje dr. Leskovarja.
S svojim načinom podajanja zelo zahtevne teme, se je znal približati vsakemu laiku in opisati vzroke srčnega popuščanja na nam razumljiv način. Prav tako pa tudi potek obolenja, njegovo zdravljenje,
preprečevanje, predvsem pa kako s to boleznijo živeti. Izvedeli smo
tudi, da je od zdravja srca odvisno tudi zdravstveno stanje pljuč in
ledvic, pa tudi obratno. Zanimiv podatek pa je bil tudi, da ni vsaka bolečina okoli srca nevarna- vprašanje je bilo postavljeno čisto
življenjsko, ne zaradi zaljubljenosti (ko smo ravno v prebujajoči pomladi). Obljubljenih pol ure predavanja se je raztegnilo v debelo uro
in g. Boštjan je bil še vedno poln energije in volje za odgovarjanje
na naša vprašanja. Toda vonjave iz kuhinje so prebudile naše lačne
želodce, tako smo uradni del zaključili in med zajemanjem okusne
obare ostali v prijetnem klepetu. S tem pa smo že izpolnjevali del
navodil, ki nam jih je dal dr. Leskovar za dobro zdravje našega srca.
Saj je poleg umirjenega načina življenja, rednega gibanja, uravnotežene prehrane, izredni pomembno tudi druženje. Upam, da je
delček tega prijetnega srečanje odnesel g. Boštjan tudi s sabo v
svojo družino in tako nadomestil čas, ki ga je posvetil nam.Naj se
na tem mestu zahvalim Zdenki Pečnik Podrenk, ki je opravila vse
potrebno, da je dr. Leskovar prišel med nas, ter Mateji in Romani,
ki so pomagale pri organizaciji predavanja. 
Olga Repovš
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LAZ V 2015 IN 2016

Društvo Laz iz Jablaniške doline je letos stopil v 13 leto delovanja. Dobro
delovanje in velik interes lokalnih prebivalcev se kaže tudi v tem,
da ima društvo 119 članov, kar je za 16 članov več od preteklega
leta. To leto je za društvu tudi volilno leto, zato se je 27. februarja
2016 izvedel obči zbor društva, kjer poleg tega da so se na novo
izvolili člani organov društva se je tudi sprejelo poročilo o delovanju
društva v lanskem letu. Poleg obstoječih, tradicionalnih dogodkov
(Nočni pohod v Gradišče, Pohod po Jablaniški poti, Dan jagod in
špargljev, Štefanovo srečanje), sta bila v lanskem letu še dva nova
in sicer Poletna muzejska noč na Bregu pri Litiji ter Dobrote Jablaniške doline. Preko leta je bilo izvedenih 5 izobraževalnih delavnic
ter 2 ogleda dobrih praks. V najvišjem organu društva pa je prišlo
do spremembe, kjer se je poslovila dolgoletna predsednica društva
Gabrijela Babič. V zahvalo za njeno dolgoletno delo pa so ji dodelili
naziv častne članice društva.
Društvo je bilo aktivno tudi že letos in sicer se je uspešno izpeljal
Nočni pohod v Gradišče pri Litiji ter 13. Pohod po Jablaniški poti.
V mesecu januarja ter februarja sta bila izvedena dva predavanje;
prvi z naslovom Zeliščni napitki za dobro počutje in žejo, drugi pa
Nega in vzdrževanje rastlin in vrtov v spomladanskem in poletnem
času. Kot vsako leto se je tudi v letošnjem januarju društvo prestavilo na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani.
Koledar bližnjih dogodkov, ki sledijo:
- april: Pojemo na vasi (Zg. Jablanica)
- maj: občinska revija pevskih zborov (Zg. Jablanica), Dan jagod in
špargljev (Breg pri Litiji), Pojemo na vasi Gradiške Laze (Gradiške
Laze)
- junij: Poletna muzejska noč v zbirki savskih prodnikov (Breg pri
Litiji), Pojemo na vasi (Breg pri Litiji)

13. pohod po Jablaniški poti minil v lepem
spomladanskem vzdušju

Sobota, 2.4.2016 je
bila Jablaniška dolina
v duhu že tradicionalnega 13. pohoda
po Jablaniški poti.
Množico pohodnikov
je pričakala nasmejana skupina prostovoljk iz vrst društva
Laz, ki je bil ponovno
organizator pohoda.
Izredno lepo vreme
je omogočilo, da je bila nenaporna 15 kilometrov dolga pot suha in
zelo prijetna, kar se je tudi pokazalo na dobri volji številnih pohodnikov. Letošnja ponudba je
bila malce okrnjena, saj
je uvedba davčnih blagajn onemogočila nekaj
pristne domače ponudbe
ob poti. Vendar so se vse
pomanjkljivosti razblinile
na cilju v Gradišču pri Litiji, kjer je prisotne zabaval stand up komik Blaž
Babič, zapele pa so jim
Pohoda so se udeležili tudi
predane članice ŽenskeRekreativci 77 iz Litije.
ga pevskega zbora Laz.
Prav tako pa so jim zaigrali mladi harmonikarji, ki so posebnost našega pohoda, saj ga spremljajo že od samega začetka. Ob povratku v dolino so si
pohodniki z navdušenjem ogledali prenovljeno
razstavo Domačijo spominov,
ki je letos naslovljena Potovanja
in je na voljo za
ogled skozi celo
leto po predhod
ni najavi.
Nasmejani obrazi pohodnikov so nas spodbudili, da z organizacijo
pohoda nadaljujemo tudi naslednje leto.

Nadaljevanje s 1. strani

LITIJSKI TEK
2016
Leto 2016? Tudi letos se nam obeta edinstven
tekaški dogodek, ki je vsako leto bolj obiskan. Preizkušeno lani, ponovimo letos. Bliža se nam 11.6.2016 in s tem 4. zaporedni Litijski
tek v novodobni eri.
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.
V maju bomo začeli tudi s skupinskimi pripravami pod strokovnim
vodstvom. Vse informacije v zvezi s pripravami bodo objavljene
na spletni strani http://sport.zkms-litija.si/ in FB profilu enote za
šport: https://www.facebook.com/enotazasportlitija.
Litijski tek 2016 bo potekal v naslednjih kategorijah:
I. 9.00 tek na 10 km,
	a) Moški – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 let,
od 46 do 60 let, od 61 let in starejši,
b) Ženske – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 let,
od 46 do 60 let, od 61 let in starejše;
II.	
9.10 ekipni tek za ekipni prehodni občinski tekaški pokal,
5,6 km in posamični tek srednješolcev na 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 2. Tajin tek, 1700 m.
Informacije o trasi posamezne kategorije in ostale informacije so
dosegljive na spletni strani http://sport.zkms-litija.si/.
Vse občane obveščamo, da bo na dan prireditve, 11.6.2016 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

LAURA CEROVŠEK OSVOJILA POKAL
V KOPRU, GREGOR KOKALJ EKIPNI
DRŽAVNI PRVAK

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Ime meseca je tokrat brez dvoma Laura
Cerovšek, ki je osvojila svoj prvi pokal
na uradnih tekmovanjih TZS. Na turnirju
do 16 let v Kopru je odlično nastopala v
igri dvojic. Skupaj s Stefanovič Lano iz
Velenja sta v polfinalu premagali 2. nosilki turnirja Belinger Aljo iz Ljubljane in
Bubek Aleo iz Nove Gorice z rezultatom
2:6 6:4 10/8. V finalu sta bili 1. nosilki
premočni, Laura pa je tako osvojila točke in pokal za 2. mesto. Čestitamo!
V igri posameznic se je Laura uvrstila
med 16 najboljših potem ko je v 1. kolu
ugnala igralko iz Kopra Dujc Tino s 6:1 6:4. Laura se je tako iz Kopra vrnila z lepim izkupičkom novih točk za lestvico TZS.
Odlično sta novo poletno sezono začela Grošelj Rina in Tomažin
Jaka. Oba sta suvereno opravila kvalifikacijski Round Robbin turnir
do 12 let in se zanesljivo, brez poraza, uvrstila v A finalni del, ki bo
čez 14 dni. Boru Artnak na kvalifikacijah ni bilo potrebno nastopiti,
saj je kot 3. igralec lestvice TZS do 12 let v finalni A turnir uvrščen
neposredno, se je udeležil enodnevnih reprezentančnih priprav v
Kranju.
Razveseljiva je tudi novica, da je ponovno stopil na teniške terene
Gregor Kokalj in to več kot uspešno. Okrepil je namreč ekipo TK
Kranj do 18 let in na ekipnem državnem prvenstvu so osvojili naslov ekipnega državnega prvaka. Gregor Kokalj je zmagal prav vse
tekme in držimo pesti, da to pomeni konec dolgotrajnega ubadanja
s poškodbami, ki so ga pestile zadnji dve leti.
Tekmovalni tenis –tuja tekmovanja
Na mednarodnem turnirju Tennis Europe do 16 let je nastopil Tom
Ašič. Tom je brez težav zmagal vse tekme v kvalifikacijah in se
uvrstil v glavni turnir, kjer pa je imel neverjetno smolo. V 1. Krogu
je namreč vodil 7:5 in 4:1, ko je nesrečno padel in moral tekmo,
kljub vodstvu, zaradi bolečin predati. Je pa kljub vsemu nedvomno
dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi šestnajstletniki v Evropi.
Rekreativni tenis
Odigran je bil še zadnji večji derbi v 1. Ligi med Novak Primožem
in Uranič Denisom. Letos je boljšo pripravljenost pokazal Uranič
in zabeležil zmago ter velik korak do osvojitve letošnjega naslova
prvaka. Denis ni popustil niti proti Ašič Alojzu, ki bi morebiti še
lahko premešal štrene v boju za lovoriko in ugnal tudi slednjega.
V drugi ligi je potrebno izpostaviti zmago Bojana Brica nad vedno
neugodnim Zapotnik Goranom, v kratkem pa se obeta še veliki
derbi v tej ligi in sicer med Zapotnik Goranom in Simič Dejanom,
ki se bo boril za vstop v 1. ligo.
Tudi v ostalih ligah bodo boji potekali še vse do konca maja. Nato
bo sledil kratek predah, da si tekmovalci lahko naberejo moči za
veliki Zaključni turnir zimske lige 2015–2016 z razglasitvijo najuspešnejših v posameznih ligah.

ZADNJI, 20. MEMORIAL RUŽICE
MEGLAJ RIMAC
Vsaka zgodba se enkrat konča. Naša zgodba, ki je trajala kar 20
let je imela poseben, športni pomen. Namenjena je bila počastitvi
spomina na eno najboljših košarkašic vseh časov Ružico Meglaj
Rimac, ki nas je 11.7.1996 nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustila. Ružico so krasile vse vrednote od vrhunske košarkašice
pa vse do dobre žene, mame in srčne prijateljice, ki je vedno rada
priskočila na pomoč, ne glede na to, kdo jo je poreboval. Veteranke
Litije smo ravno preko nje vzpostavile ne samo športne, tudi pristine prijateljske stike z Veterankami Zagreba, katerih vodja je bila
Ružica. Celotni ekipi smo iskreno hvaležne, saj so nam na široko
odprle vrata med vso to košarkarsko elito bivše Jugoslavije. Niti v
sanjah si nismo predstavljale, da bomo nekoč del vsega tega dogajanja pod koši. Dokaz, da se dogajajo izjeme pa so naše sanje,
ki so postale resničnost. Zelo smo ponosne in štejemo si v veliko
čast, da smo vsako leto sodelovale na vseh 20. memorialnih turnirjih, posvečenih spominu na veliko igralko in prijateljico Ružico.

Na teh turnirjih smo spoznale tudi druge ekipe, za katere so prav
tako igrale nekdanje reprezentantke takratnih republik in bivše države, skratka na naše veliko zadovoljstvo smo se Litjanke znašle
med vso to košarkarsko elito. Letošnji, to je obenem 20. in zadnji
memorial se je tako 19.3.2016 zaključil na najlepši možni način.
Z Veterankami Zagreba, sinomova Slavenom in Davorjem, ki sta
bila prav tako vrhunska košarkaša, sedaj uspešna trenerja, smo
obiskale grob naše drage Ružice, položile cvetje, prižgale svečke
in se poklonile njenemu spominu. V dvorani Cedevita so nas že
pričakovale ostale veteranke, sorodstvo in prijatelji košarke ter prava pravcata pogostitev. ki so jo s svojimi specialitetami pripravile
domačinke. Vse pohvale za njihov trud. Otvoritev zadnjega turnirja
je pripadla dolgoletni in priznani košarkašici Božici Polundak. Po
prijaznem pozdravu in zahvalami smo vsi skupaj z minuto molka
še zadnjič počastili spomin na našo Ružico. Prvo tekmo so med
sabo odigrale mlade veteranke Zagreba in Dubrave. V dopadljivi in
borbeni igri, z atraktivnimi potezami ter preciznimi meti so slavile
Zagrebčanke. Po krajši pavzi je sledilo srečanje med gostiteljicami
in našo ekipo. Tokrat smo prikazale zelo dobro igro, tako v napadu
kot v obrambi, kjer ni manjkalo košev z razdalje, hitrih protinapadov
in pa seveda želje po zmagi. Večji del tekme smo bile v vodstvu, v
zadnjih minutah pa je domačinkam z veliko sreče uspel preobrat in
minimalna zmaga s košem razlike je tako ostala doma. Našo žalost
pa so nekoliko ublažili gledalci, nam čestitali za dobro igro in dodali
da bi lahko bilo tudi obratno. Žoga je pač okrogla in ne glede na
vse smo ponosne, saj smo ravno na dvajseti, to je zadnji memorialni turnir prikazale eno boljših iger in se enakovredno kosale z
domačinkami, torej zmagale smo vse. Po tekmi je ob dobri jedači
in pijači sledilo družabno srečanje. Gostiteljicam smo se zahvalile
za enkratno organizacijo vseh 20-ih turnirjev, za povabilo na vse te
turnirje, za gostoljubje, prisrčne sprejeme, ki so trajali od leta 1997
pa do leta 2016. Veteranke Zagreba, hvala vam, da ste omogočile
naši ekipi biti del te lepe zgodbe, ki pa je imela tudi nekoliko žalosten priokus. Ružica bo za vedno ostala v naših srcih. To pa ne
pomeni, da bodo tudi naša druženja z Veterankami Zagreba prenehala. Litjanke bomo še naprej vsako leto pripravile tekmo v spomin
na našega Toneta in Zagrebčanke bodo kod doslej vedno dobrodošle. Zgodba s posebnim namenom se je res zaključila, prijateljska
zgodba pa se bo vsekakor še nadaljevalja, do kdaj pa odvisno od
našega dobrega zdravja, za katerega si želimo, da bi nas še dolgo
spremljal na vsakem koraku.
Veteranke Litije

NA SAVI V PRIČAKOVANJU
NAJPOMEMBNEJŠE NOGOMETNE
PREIZKUŠNJE V LETU.
Bližajo se prvomajski prazniki. Člani ŠD Sava smo že trdo poprijeli
za delo in po spomladanskem čiščenju in urejanju igrišč ter okolice
že tudi pridno igramo v različnih nogometnih ligah, se tudi intenzivno pripravljamo na turnirje in vse zastavljene naloge v tem letu.
Kot vsako leto tudi letos v ŠD Sava zadnjega v mesecu aprilu organiziramo nogometni turnir ŠTIRIH DEŽEL na travi. Lani je bila prvak
DEŽELA PONOVIČE, SAVA druga. Seveda se letos napoveduje nov
boj in preizkušnja v nogometnem znanju ter tudi preizkušanju živcev. Kot je slišati se resno pripravljajo na uvrstitev na sam vrh tudi
v deželi SPODNJI LOG in LEŠE. Napoveduje se napet obračun, kajti
gre za eno najprestižnejših lovorik na našem koncu. Turnir se prične v popoldanskih urah v soboto, zaključi pa se v poznih večernih
urah, kajti takrat pa je že čas za prižig kresov, in treba je priznati,
da se jih iz prizorišča turnirja krasno vidi po okoliških hribih, seveda
tudi mi malo posvetimo nazaj.

Povabilo k ogledu

Tenis klub AS Litija vabi vse ljubitelje tenisa k ogledu tekem Odprtega prvenstva za fante do 16 let, ki bo v dneh od 23.04. do
25.04.2016. V mesecu maju, in sicer 14.5. in 16.5.2016 pa bo Tenis klub AS gostil Odprto prvenstvo za člane in članice. Na obeh
turnirjih bodo nastopili tudi najboljši domači tekmovalci.
Vse rekreativne igralce tenisa obveščamo, da je sezona na zunanjih
igriščih že odprta. Tudi letos ponujamo Poletno teniško kartico,
ki za samo 60,00 eur omogoča neomejeno igranje tenisa vse do
konca septembra. 
Vabljeni!

Vljudno vabljeni k sodelovanju, pomoči in seveda k obisku turnirja
in po-turnirske zabave pozno v noč, ki bo tokrat osvetljena malce
dlje, kot običajno. Se že veselimo srečanja z vami, dragi Savčani in
okoličani.
tajnik ŠD Sava, Boris Doblekar
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1. MEDNARODNI NOGOMETNI
TURNIR U-9 V ORGANIZACIJI
NK LITIJA
NK Litija je s pomočjo trenerjev in pred vsem staršev
otrok, ki pridno trenirajo v klubu 27.februarja v dvorani Pungert v Šmartnem pri Litiji organiziral 1.mednarodni nogometni turnir U-9. Udeležba je bila presenetljivo dobra za prvi turnir,
kateremu pa bodo glede na videno zagotovo poslej sledili vsako
leto. Vsaj tako so zagotovili starši, ki jih je potrebno zelo pohvaliti.
Dogodek takih razsežnosti je velik organizacijski zalogaj. Tega se
v UO NK Litija še kako zavedamo. Ob tem je potrebno poudariti
tudi sodelovanje mnogoterih sponzorjev in donatorjev. Med drugim
smo se z velikim veseljem odzvali tudi na Občini Litija in pomagali po
svojih najboljših močeh.
Kot član Upravnega odbora NK Litija in podžupan občine Litija sem
imel edinstveno priložnost sodelovati pri sami
uradni otvoritvi turnirja,
kjer sem v nagovoru poudaril pomembnost športnega udejstvovanja za naše najmlajše,
pred vsem z vidika zdravja, telesnega razvoja in zapolnitve prostega časa. Izrazil sem tudi veselje ob vedno večjem zanimanju
mladine za trening nogometa v NK Litija. Ne nazadnje sem izrekel
vse pohvale staršem malih nogometašev, še posebej pa nekaj pobudnikom na čelu z športnim pedagogom Mitjo Strmcem, ki je z
neprecenljivo pomočjo pridnih dijakov Gimnazije Litija poskrbel za
vse spremljevalne dejavnosti, brez katerih turnir ne bi bil tako vrhunski, od napovedovanja do fotografiranja in obveščanja javnosti.
Prelep nogometni dan se je z lepimi igrami v duhu fair-play-a in
kulturnem navijanju staršev malih junakov in mnogih obiskovalcev
končal zvečer s finalnimi obračuni. Kot podeljevalec pokalov sem
ekipi NK Litija s ponosom izročil pokal za osvojeno tretje mesto,
kar je bil v tako veliki konkurenci odličen dosežek. Drugi so bili
Domžalčani, prvaki pa Zvijezda iz Bosne.
Na koncu pa še enkrat iskrene pohvale prav vsem in vsakemu posebej, ki je bil kakor koli vpet v organizacijo turnirja, zahvala pa tudi
vsem staršem in njihovim malim nogometašem, pred katerimi je še
dolga lepa nogometna kariera, pa naj bo to profesionalna ali zgolj
rekreativna.
Boris Doblekar, član UO NK Litija
podžupan občine Litija, odgovoren za šport

ČLANSKA EKIPA FC LITIJA ŽE
NA PRAGU FINALA

Tekmovanja v futsalu so v sklepni fazi. Prvi so tekmovanje zaključiti fantje v kategoriji U13, ki so že z
uvrstitvijo v zaključne boje izpolnili zastavljene cilje.
V novi sezoni pa si s to ekipo in novimi člani obetamo še več.
Svoje nastope so s povratno tekmo proti KMN Benedikt v nedeljo,
10.4.2016 zaključili tudi fantje v kategoriji U15. Na prvi tekmi so
izgubili z 2:4, na povratnem obračunu pred domačimi navijači pa
so iztržili remi (7:7), kar je bilo
na koncu dovolj za 4. mesto v
državnem prvenstvu.
Pred domačimi gledalci pa se je
predstavila še ekipa v kategoriji
U19, ki se je v prvem polfinalnem obračunu pomerila s FSK
Stripy iz Škofje Loke. Gostje
so zmagali z rezultatom 2:0 in
si tako priigrali lepo prednost
pred povratnim obračunom v Škofji Loki. Po prikazani igri, pa bi si
tudi domača ekipa zaslužila vsaj enkrat zadeti nasprotnikov vrata.
V 1. Slovenski futsal ligi, za člane, pa je v teku polfinale. Člani so
na odlični poti, da ponovno tako kot že večkrat, zaigrajo v velikem
finalu. V prvih dveh obračunih, z Oplastom iz Kobarida, so na gostovanju obakrat visoko zmagali in si
lahko tako že v petek, 15.4.2016 priigrajo vstopnico za veliki finale.
V drugem polfinalnem obračunu pa
je rezultat poravnan, saj sta obe ekipi zmagali po enkrat. Članska ekipa
bi si z zmago, tako priigrala tudi kakšen dan več za pripravo na finalni
obračun, kjer se bodo v primeru uspeha pomerili z Mariborom Proen ali pa Dobovcem Pivovarno Kozel.
Lepo vabljeni na zaključne boje v prvi slovenski futsal ligi!
Mitja Strmec

USPEŠEN NASTOP V ZIMSKI LIGI ELECLERC
ZA SELEKCIJO U9 in U11

Za nami so že prvi obračuni v spomladanskem delu prvenstva za
mlajše selekcije. V zimski ligi, ki jo je selekcija U9, pod vodstvom
Mateja Bajdeta, odigrala v športnem parku GIBI ŠPORT v Savljah,
pa so si najmlajši člani NK Litija poleg veliko izkušenj priigrali tudi
končno drugo mesto. Boljša je bil le ljubljanska Olimpija, s katero pa so na zaključnem turnirju remizirali. Tovrstna tekmovanja v
zimskem obdobju, ko ni uradnih prvenstvenih tekem, so izvrstna
priprava na spomladanski
del prvenstva. Za najmlajše pa je to odličen trening
in spodbuda za nadaljevanje trenažnega procesa. V
osmih tekmah so fantje dosegli 26 in prejeli 11 zadetkov. Boljša pa je bila tako
le NK Olimpija 1.
S skoraj isto ekipo so se najmlajši merili tudi v ligi ELECLERC v
kategoriji U11, kjer pa so zabeležili 2 zmagi, trikrat so remizirali, v
petih tekmah pa so bili nasprotniki premočni.
Za uspešno realizacijo in zaključek zimske lige, pa gredo zahvale
tudi staršem, ki so bili ob sobotah pripravljeni voziti svoje najmlajše. Tovrstno sodelovanje in angažma staršev je še kako potrebno
za razvoj litijskega nogometa. 
Starši selekcije U9 NK Litija

ZAČETEK TEKMOVALNE SEZONE
POMLAD 2015/2016 JE OBETAVEN,
NADALJEVANJE…
Začetek tekmovalne sezone spomladanskem delu
tekmovanja so člani pričeli z zmago. Na gostovanju v Črnomlju so
proti NK Bela Krajina z disciplinirano in dinamično igro premagali
domačo ekipo z rezultatom 3:1. Gole za Kresnice so dosegli Krhlikar, Čehić in Simončić. Na domače, igrišču so številni gledalci gledali dopadljivo igro članske ekipe,ki je v drugem krogu tekmovalne
sezone premagalo ekipo NK Svobodo iz Kisovca. Gole za domačo
ekipo so dosegli Čehić, Marinkovič in dvakrat Krhlikar.
V tretji tekmi tekmovanje se je zalomilo v Kočevju. Domače moštvo
NK Kočevja je po dobri igri in malo sreče premagalo člansko ekipo
Kresnic z rezultatom 2:1. Kočevje je čvrsta ekipa in na domačem igrišču težko premagljiva. V letošnji sezoni se želijo vrniti v 3. SNL ligo v
kateri so izpadli v lanskem letu. Z novim sponzorjem je cilj dosegljiv.
Cicibani U-8 in U-9 so nastopali na turnirju v Litiji in Kisovcu. Cicibani U-10 so na domačem igrišču gostili ekipo Arne Tabor iz Vižmarjih. Drugi vikend v mesecu aprila je bil v znamenju nogometa.
Naslednji krog tekmovanja člani igrajo na domačem igrišču. Gostujejo ekipo iz Črnuč. Cicibani U-9 prirejajo naslednji vikend turnir
na domačem igrišču. Cicibani U-10 pa gostujejo v Ivančni Gorici.
Gledalcem in nogometašem želimo veliko nogometnih užitkov.
Jože Kovič

ZAKLJUČEK SEZONE ZA LITIJSKE
KEGLJAČE
V zaključnem delu sezone je po Sloveniji potekalo še
nekaj tekmovanj, kjer so svoj pečat pustili tudi litijski

kegljači.
28. marca se je v Kamniku odvilo državno prvenstvo v mešanih
dvojicah do 23 let. Litijo sta zastopala dva predstavnika, Maruša
Kokalj v paru z Blažem Jermanom iz kluba Ograjca Ljubljana ter
Tomaž Ivančič z Niko Blagovič iz Triglav Kranja. Oba para sta se
uvrstila do šestnajstine finala.
Marca so se zaključila tekmovanja v slovenski državni ligi. Litijski
klub na tekmovanjih predstavljajo tri ekipe, dve moški in ena ženska ekipa. Odličen dosežek je uspel naši prvi moški ekipi, ki tekmuje v 1.A slovenski ligi za moške. Dosegla je končno 4. mesto in
se s tem za las uvrstila na tekmovanje Evropske lige, ki bo jeseni
potekalo v Nemčiji, kjer se bodo pomerile ekipe iz Evrope, ki so na
njihovih državnih lestvicah prav tako dosegle 4. mesto. Druga moška ekipa, ki tekmuje v 2. ligi vzhod za moške, je zasedla 5. mesto
in le za točko zaostala za ekipo pred njimi – Miklavž iz Maribora.
Ženska ekipa je v 1.B ligi sezono zaključila na 7. mestu. Motivacija
za višja mesta v prihodnji sezoni je pri vseh ekipah prisotna že sedaj, napredek in izboljšanje pa bodo dosegli z rednim treniranjem
in poštenim, tekmovalnim duhom.
9. in 10. aprila je potekalo državno prvenstvo za člane in članice
posamezno. Ženski predstavniki iz Zasavja sta bili Veronika Ivančič
(28. mesto) in Maruša Kokalj (26. mesto), medtem ko se na državno prvenstvo iz Litije ni uvrstil noben moški predstavnik (na regijskem tekmovanju je Slavko Poglajen dosegel 2. mesto in s tem za
las zgrešil napredovanje na državno prvenstvo, kamor se je uvrstil
le en predstavnik iz Zasavja). V finalu, kamor se je po prvih dveh
dneh uvrstilo 16 najboljših, tako ne bo litijskih predstavnikov.
KK Litija 2001

KOŠARKARICE IN KOŠARKARJI KK LITIJA
NA 21. VELIKONOČNEM TURNIRJU
V OSTRAVI NA ČESKEM
NA KATEREM JE MLADINSKA EKIPA
OSVOJILA 2. MESTO

V KK Litija košarkarice in košarkarji pridno trenirajo. Izkušnje si pridobivajo na prijateljskih in prvenstvenih tekmah. Vsaka tekma je
zanimiva in posebna, še večji pečat pa pustijo mednarodne tekme,
ko se igralci na košarkarskem igrišču srečajo s sovrstniki iz drugih
držav. Eden takih mednarodnih turnirjev se je tudi letos odvijal v
Ostravi na Češkem. In ker nam je spomin na lanskoletno udeležbo
na 20. Velikonočnem turnirju v Ostravi pričaral same pozitivne misli,
smo se tudi v letošnjem letu odpravili v vzhodni del Češke. 21. Velikonočni košarkarski turnir za deklice in dečke v različnih starostnih
kategorijah je tokrat potekal od četrtka, 24.3. do nedelje, 27.3.2016.
Mlade košarkarice Litije so skupaj z litijskimi košarkarji odpotovale proti meji v četrtek, 24.3.2016, ob pol enih zjutraj. Potovanje
je trajalo do desete ure dopoldne, ko smo prispeli v znano mesto
Ostrava. Tudi tokrat je bil turnir, ki je mednaroden in ima že lepo
tradicijo, odlično organiziran. Člani KK Litija in njihovi spremljevalci
smo bivali v hotelu Vista, hranili pa smo se v eni od šolskih jedilnic, blizu hotela. Tekme so se igrale na različnih lokacijah v mestu.
Organizatorji so letos poskrbeli, da smo vsi udeleženci lahko brezplačno uporabljali javni prevoz: tramvaj in avtobus. Na
turnirju so sodelovale ekipe
iz Češke, Slovaške, Poljske,
Nemčije, Srbije, Estonije,
Madžarske, Nizozemske itd.
Med drugim tudi številne ekipe iz Slovenije. Litijski klub
je prijavil tri ekipe: dekleta
v kategoriji U 12 ter fante v
kategoriji U 14 in U 19.
Deklice so nastopile v močni skupini proti fizično precej moč
nejšim nasprotnicam iz Češke, Madžarske in Slovaške. Kljub
temu so prikazale veliko mero borbenosti in zagnanosti. Z vsemi
nasprotnicami so se enakovredno kosale, si pridobile obilo izkušenj
in košarkarskega znanja, kar je bil tudi namen udeležbe na tem
turnirju.
Dečki v kategoriji U 14 so prikazali lepo in hitro igro, največji uspeh
pa so zabeležili fantje v kategoriji U 19, saj so se uvrstili v finale.
Dnevi so ob dobri družbi in obilici košarke prehitro minili in v nedeljo po finalni tekmi smo se odpravili proti domu. V nočnih urah
smo srečno prispeli v domači kraj. Pot do domovine je hitro minila
ob klepetu in prijetni vožnji. Za nami je še ena uspešna udeležba
na mednarodnem turnirju v Ostravi, ki nam bo dala nov zagon za
nadaljnje delo na košarkarskem igrišču. Stari in novi udeleženci se
tudi letos zahvaljujemo za trud in podporo staršem Mateji in Zoranu
ter seveda našemu šoferju Samotu za varno in skrbno vožnjo.
Nasvidenje prihodnje leto!
KK Litija

Spomladanski del sezone se je začel že v zadnjem
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. V drugem
krogu tekmovanja je že prišlo do prvega derbija z NK Litija v Litiji,
ki se je končal z delitvijo točk. Zopet se je izkazalo, da so tekme z
bližnjimi ekipami zelo dobro obiskane. Že na prvi domači tekmi z
NK Moravče so bile tribune zelo polne. Tako je bilo tudi v Litiji, kjer
se je nabralo zelo veliko gledalcev. Pohvaliti moramo tudi naše navijače, saj jih je bilo v Litiji res veliko. Tako članska ekipa še vedno
ostaja na vrhu lestvice.
Dečki U-11 so zelo uspešno igrali na turnirju v Nemčiji in se z novimi
izkušnjami vrnili, kjer nadaljujejo dobre igre v ligaškem tekmovanju.
Vse ostale selekcije uspešno tekmujejo v svojih kategorijah in nas
razveseljujejo z dobrimi rezultati.
Vabimo vas na ogled tekem v športnem parku Jevnica. Obvestila o
tekmah so na oglasnih tablah v Jevnici in okolici.
U.O. NK Jevnica se zahvaljuje vsem udeležencem projekta »STUTTGART« za zelo uspešno izvedbo in organizacijo.
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

NK Jevnica U11 na mednarodnem turnirju
v Stuttgartu

V petek 1. aprila smo v zgodnjih jutranjih urah z našimi mladimi nogometaši odrinili na pot proti Stuttgartu. Udeležili smo se močnega
mednarodnega turnirja, na katerem igrajo klubi kot so FC Bayern,
Juventus, Paok, Fenerbahče, Bešiktaš,.... Žreb nam je določil, da
smo se v naši skupini srečali s slovitim FC Liverpoolom, prav tako
pa smo odigrali tekmo z Astano iz Kazahstana, Greuther Furth ter
še z nekaterimi dobrimi klubi iz Nemčije. Odigrali smo 10 tekem
od tega smo 3 zmagali, 1 remi in 6 izgubili in na koncu osvojili 50.
mesto izmed 90 moštev. V finalu je Juventus premagal Hoffenheim,
lanski zmagovalec FC Bayern
pa je bil tretji.
Samo udeležbo turnirja pa si
nismo zamislili samo tekmovalno, tako so si fantje ogledali stadion VFB Stuttgart in
si privoščili kosilo v njihovi
klubski restavraciji, pogledali
pa smo si tudi izredno zanimiv
muzej Mercedesovih vozil. Ob
tej priložnosti bi se zahvalili našim sponzorjem Avto moto društvo
Trbovlje, Jub d.o.o., Prima Tisk d.o.o., Sonce nepremičnine d.o.o. in
Zavod Araton, ki so nam omogočili pot do Stuttgarta ter zahvala vsem
spremljevalcem za pomoč in navijanje. 
Kolektiv NK Jevnica

ŠILT tekači začeli maratonsko sezono

Začetek pomladi je tudi začetek uradne sezone tekaških
prireditev. Tako smo se ŠILT tekači prvo nedeljo v aprilu udeležili tradicionalnega 41. supermaratona Čazma
2016. Ob (pre)lepem vremenu
nas pot vodila iz centra Hrvaškega glavnega mesta in se po 62 km končala v na
gričku Čazmanskega kapitola. Med 100
glavo množico tekačev smo vsi prijavljeni
tekači Društva Šmarskih in Litijskih tekačev (Skender S., Sakač D., Šajnović S.,
Loc M., Podlipnik A. in Baš B.) utrujeni, a
srečni prišli v cilj.
V naslednjih tednih ŠILT tekače čaka še kar nekaj napornih tekaških
podvigov. Zato se pridno pripravljamo na skupinskih ponedeljkovih
treningih. Če bi se nam hoteli pridružiti, lahko to storite vsak ponedeljek ob 18h pred Šmarsko osnovno šolo. 
Brane Baš

RAFTING KLUB VIDRA PONOVNO
ZASTOPA SLOVENIJO NA
EVROPSKEM PRVENSTVU 2016
Na izbirni tekmi, ki je potekala na umetni progi v Tacnu so
si člani ekipe rafting kluba Vidra priveslali pravico do nastopa na evropskem prvenstvu v štiri sedem raftingu (R4).
Evropskega prvenstva se bodo Vidre udeležile, kot reprezentanca Slovenije z dvema ekipama. V članski konkurenci kot
druga ekipa SLO 2 in v veteranski konkurenci kot prva ekipa
SLO 1. Evropsko prvenstvo bo letos potekalo v Sloveniji od
16. do 22. maja, na reki Savi v Tacnu in reki Krki v Zagradcu.
V soboto, 26.3. je organiziral
rafting klub Mrzla Uoda in
Rafting zveza Slovenije tekmovanje v štiri sedem raftingu (R4), ki je štelo za evropski
pokal in državno prvenstvo.
Ker pa se letos organizira
evropsko prvenstvo v raftingu zelo zgodaj je bilo potrebno izpeljati tudi izbirno tekmo za določitev ekip, ki bodo na njem
nastopile. Tako je to tekmovanje hkrati štelo tudi za izbirno tekmo.
Vse se je dogajalo v idilični kulisi umetne proge v Tacnu. Vodostaj
na progi je bil zelo visok, kar se za tekmovanje na evropskem nivoju
spodobi. Tako se je nivo zahtevnosti še dodatno dvignil in videli
smo nekaj atraktivnih prevračanj. Nastopilo je 24 ekip iz Evrope.
Prišli so iz: Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Češke, Slovaške,
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije.
Na razpenjenih brzicah se je tekmovalo v treh disciplinah in sicer v
sprintu, v vožnji eden z drugim(H2H) in v slalomu. Ekipe iz Slovenije
so se zelo dobro odrezale. V članski konkurenci je bila najboljša
ekipa Gimpex iz Straže, ki je tudi organizator bližajočega se prvenstva. Drugo uvrščena je bila ekipa Vider iz Litije in si je s tem
priborila mesto v slovenski reprezentanci. V veteranski konkurenci
pa je s prvim mestom ekipa Vidra dobila zanesljivo vozovnico na
prvenstvo. Torej se bo potrebno dobro navijaško pripraviti za močno vzpodbudo našim fantom s tribun.
Tekmovanje je štelo tudi za evropski pokal, kjer je ekipa rafting kluba Vidra zasedla v sprintu 6. mesto, v vožnji eden z drugim (H2H)
5. mesto in v slalomu 3. mesto. To jim je skupno prineslo 4. mesto
med 24. evropskimi ekipami.
Iskrene čestitke za odlične rezultate članom obeh tekmovalnih ekip
Vider, trenerjem in celotnemu vodstvu rafting kluba Vidra!
Marko Adamovič

Večno lučko smo ti prižgali
A vendar brez tebe prekmalu ostali.
Solze, žalost, bolečina te zbudila ni.
Ostala je praznina, ki hudo boli.

V SPOMIN
30. aprila bo minilo žalostno leto odkar nas je mnogo prezgodaj
zapustil naš dragi mož, oči, dedek, brat in stric

VASILIJE TODOROVIĆ
1953 – 2015
iz Litije.

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

žena Radmila, hčerki Stojanka in Suzana z družinama

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ni luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

23. marca smo se poslovili od naše mami, žene in babi

Zapustil nas je

BRANKE KRŠIĆ

PETER BRUNČEK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter
spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala vsem, ki ste njej in nam
stali ob strani v času njene bolezni in v najtežjih trenutkih.
Še posebej se zahvaljujemo g. Mirku Kaplji za njegov lep poslovilni
govor.
Žalujoči: mož Ratko, otroci David, Anita in Jan z družinama

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Utrujena od bolezni je mirno zaspala

Od nas se je poslovila naša mama, babica,
prababica in tašča

MARIJA JOŽEFA
rojena Simončič
9. marec 1935 – 18. marec 2016
iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem,
sostanovalcem na Prvomajski ulici 2 v Litiji za darovane sveče in Predilnici Litija za darovano cvetje. Zahvala dr. Benedičiču, dr. Koprivi, patronažnim sestram in ge. Spominki Boldin. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti na Žalah ob besedah slovesa g. župnika in ob
zaigrani Tišini.
Žalujoči: brat Lojze z ženo Hemo, nečak Sergej z družino
in nečakinja Saša z družino
Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
Spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
Spomin je svetloba, ki dušo obliva,
Spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!

V SPOMIN
Dne 02.04.2016 je minilo 1 leto odkar nas je zapustil
dragi mož, oče in dedek

NEDELJKO DJURDJEVIĆ
19.03.1957 – 02.04.2015
Iz Litije.

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

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki ste mu lajšali težko bolezen: osebju Zdravstvenega doma
Litija, zlasti dr. Agreževi, Tanji, UKC Ljubljana osebju dializnega centra in
oddelka abdominalne kirurgije. Iskrena hvala vsem gasilcem, gospodu
župniku, mladim kresniškim pevkam, Jožetu in KS Kresnice za lep poslovilni obred. Hvala vsem za izrečena sožalja in besede tolažbe, ki so
nam pomagale ob bolečem slovesu.

Žalujoči: žena Ivanka, otroci Alenka, Maja, Peter in Janko
V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni vedno gori
in tvoja dobrota in nasmeh med nami živi.

Zložila je svoja krila,
se skrila vanje
in se naslonila na rob neba.
Zdaj sanja angelske sanje,
nanjo pada zlata tema.
T. Pavček

»Draga Marina,
nekoč se zopet snidemo.«

16.6.1937 – 3.4.2016
iz Kresnic.

rojene Černe
1. marec 1952 – 19. marec 2016
z Ježnega Vrha 10, Šmartno pri Litiji.

ANA LOGAJ

V SPOMIN
31. marca je minilo 1 leto odkar nas je zapustil naš dragi

JOŽE ZAMAN

23.5.1936 – 5.4.2016
iz Jesenj.

iz Rudarske 1, Litija.

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem
se iskreno zahvaljujemo za vso pozornost, izrečeno sožalje,
darovano cvetje, sveče in spremstvo na zadnji poti.

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

Vsi njeni

Vsi njegovi

Policija svetuje
Pred nami je nova motoristična sezona,
vendar vsako leto policisti ugotavljamo,
da vozniki motornih koles na novo sezono niso najbolje pripravljeni. Tako se je
tudi na našem območju konec meseca
marca zgodila huda prometna nesreča v
kateri je ugasnilo življenje. Zato policisti
vse voznike motornih koles opozarjamo
na nekatera pomembna dejstva za njihovo varnost. Vsem voznikom motornih
koles želimo, da v vožnji po naših cestah
uživajo in se ne izživljajo ali celo dokazujejo, saj bodo le tako varno in brezskrbno prišli do želenega cilja.
Voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetujemo:
•	Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih
kilometrih vožnje primerno ogrejte.
•	Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. Pravilno si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno
vidljivost.
• Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
•	Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi pro
metni udeleženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša

hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno
opazili, pa tudi vi njih.
• Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu
imejte vedno prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več
odsevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite
tudi odsevni brezrokavnik.
•	Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na
sredini vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko
po smernem vozišču za nasprotni promet.
•	Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v
prvih minutah deževja.
• Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali
na spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah.
•	Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito olje ali podobno (predvsem v ovinku).
•	Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6 - 0,8 sekunde, v cest
nem prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.
•	Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov.
Pot ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti.
•	Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna
zdravila ali ste utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša
zadnja vožnja.
Mag. Marjan Turnšek
Komandir policijske postaje

Z A H VA L A

www.gostilnakovac.si

Iskreno in prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali
premagovati bolečino bolezni in smrti

PRENOČIŠČA

ERNE BLAŽIČ
Preveč Vas je bilo, ki ste pomagali,
da bi lahko našteli vse.
Iskrena hvala.

Hvaležni mož Ivan, hčerka Andreja, vnuk Domen,
sestre Nika, Dani in Silvi.

MALICE "KOLIKOR LAHKO POJEŠ"
juha, enolončnica, solata
in ostale jedi iz menija malic
Cena malice: 4,90 EUR

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

OBV E ST IL A / K R I ŽAN KA
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NE P R EMIČNINE
PRODAM kmetijska zemljišča (gozd), parcelne
številke 349, 350, 351/1 ter 351/3, k.o. 1837
Kresniški Vrh, v skupni površini 1,5 hektarja.
Več informacij: 041 930 756.

PRODAM zazidljivo parcelo

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

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

KRVODAJALSTVO
RKS - OZ kot javno pooblastilo poleg
ostalih opravlja naslednjo nalogo - izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in
organizira krvodajalske akcije. Prva redna krvodajalska
akcija je bila v Litiji 22. in 23. marca 2016 V Zdravstvenemu domu Litija. Udeležilo se je 220 krvodajalcev. Prvič je darovalo kri 45 krvodajalcev, predvsem dijaki Gimnazije Litija.
RKS Območno združenje Litija se vsem krvodajalcem zahvaljuje
za darovano kri, prostovoljcem, Gimnaziji Litija in Zdravstvenemu
domu Litija pa za sodelovanje pri uspešno izvedeni krvodajalski
akciji. Vašo pomoč in razumevanje, do takih in podobnih humanitarnih akcij si želimo tudi v bodoče.

Ekipe PP RKS v Planici

Smučarski skoki v Planici so tradicionalno dobro obiskana športna
prireditev. Izjemni rezultati slovenskih skakalcev v tej sezoni, še
posebej uspehi Petra Prevca, so letos v Planico pritegnili množice
obiskovalcev. Že četrto leto zapored Rdeči križ Slovenije nosi del
odgovornosti za dobro počutje, zdravje in varnost vseh obiskovalcev, organizatorjev, mnogih prostovoljk in prostovoljcev ter nenazadnje tudi športnikov. Kar 30 ekip prve pomoči RKS bo štiri dni
pomagalo skrbeti za dobro počutje. V četrtek 17.3.2016 je v Planici
sodelovala tudi naša ekipa PP.

Prijetno druženje ob materinskem dnevu
na Konjšici!

V soboto 2.4.2016, so članice
KORK Konjšica pripravile pogostitev ob Materinskem dnevu. Blažka
Fele je z osnovnošolci pripravila
kulturni program. Viktor Kotar je
doživeto zapel nekaj pesmi. Emil
Amon pa je predstavil fotografije
na DVD - ju, z naslovom NEKAJ IZ
DOMAČEGA OKOLJA, NEKAJ PA IZ
OSTALIH SLOVENSKIH KRAJEV, ki jih je obiskal.

LETOVANJE STAREJŠIH

V času od 4.4. do 11.4.2016 je v MZL RKS Debli rtič 66 starejših
preživljalo teden dni brezplačnih počitnic. Brezplačne počitnice je
Rdeči križ Slovenije iz namenskih
sredstev FIHO ter sredstev pridobljenih v akciji „Peljimo jih na morje“
tokrat omogočil starejšim iz območnih združenj RKS Cerknica, Hrastnik,
Jesenice, Kamnik, Kranj, Litija, Ljubljana, Škofja Loka, Trebnje in Tržič.
Dnevi v zdravilišču so minevali med
pestrim dogajanjem. Poudarek je bil
na vodeni vodni vadbi, spoznavanju
bližnje okolice, plavanju in učenju
plavanja, različnih družabnih igrah,
zdravstveno preventivnem programu, večeri so minevali med poslušanjem glasbe in plesom, ogledom filma, igranjem tombole...
Na kuharski delavnici so se počitnikarji seznanili tudi s pripravo
preprostih in zdravih jedi. 
Za RKS OZ Litija: Danica Sveršina

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.
 051 740 430

KEMIJSKI
ZNAK
ZA FOSFOR

POKRAJINA
V BELGIJI

OKAN,
ČLOVEK
VELIKIH OČI

LEPOTNA
KRALJICA

STROKOV
NJAK ZA
ANESTEZIJO

NADALJE
VANJE
GESLA

MONGOLSKI
POGLAVAR

MODEL
FIATOVEGA
VOZILA

MAJHEN
KLAS
SANDI
OKORN

LOČEK,
ŠAŠ

ugodno prodam ekonom
lonec, aparat za peko kruha,
toaster, mikser, kohar, lustre,
jogi 90 x 200.  041 954 766.

Kupim star mizarski ponk,
skrinje, omare, mize, voziček
lojtrnik, cizo in ostale starinske predmete.  031 878 351

TISTI KI
REKLAMIRA

Jože Vizlar številka: 185

AMERIŠKI
SLIKAR
(THOMAS)

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

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

sestavil:

SREDIŠČE
VRTENJA
ESTONSKI
PEVEC

ANTON
NANUT

IZDELOVALEC
KAROSERIJ

MEŠALEC

FILMSKI
IGRALEC
MARVIN
KEMIJSKI
ZNAK
ZA DUŠIK

ČEČENSKI
POLITIK
(ASLAN)

UMETNIŠKI
PLES

KIRKIN
OTOK

ZORAN
ERJAVEC

AVSTRIJSKI
SMUČAR

DARKO
BENEDIK

SLOV. SLIKAR
(ZMAGO)
PISATELJICA
SEIDEL
PIHALNI
INSTRUMENT

DELOVNO
OKOLJE

FRA. NEMŠKI
PISATELJ
NORV. SMUČ.
SKAKALEC
(OPAS)

NOŽICA
PRI ČIPIH
VELIKA
ITALIJANSKA
REKA
(PD)

ŠPANSKI
PISATELJ
(JOSE)
ANGLEŠKA
PREDPONA
...
BEATLES

PREVITJE
REKA NA
KAVKAZU

DODATNE
ZAPREGE PRI
VOZOVIH

MESTO V
BELGIJI
(ATH)

RAJMOND
DEBEVEC

LADO NOVAK

VRHUNSKI
ŠPORTNIK

MESTO V
ŠVICI

REKA V
FRANCIJI

OBČINA PRI
LJUBLJANI

SUMERSKI
BOG NEBA

IGRALKA
MIRANDA

UKRAJINSKO
MOŠKO IME
(ADOLF)

ALBANSKI
PISATELJ
(MURAT)

ANTON CANKAR

POVRŠ. MERA

IME
IGRALKE
COLLINS

SLOVEN
SKI MOTO
KROSIST
(UROŠ)

NADALJE
VANJE
GESLA

IRSKA
REPUBLIK.
ARMADA

Težje besede: LENARDIČ, NASTRAN, EAKINS,
VEGARD, ISAKU, ANU

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci križanke iz meseca MARCA 2016 prejmejo
1x tortico in 1x brezalkoholno pijačo. Nagrajenci
bodo nagrado prejeli v KAVARNI TISA v Litiji.

1. Ciril Renko, CDK 1a, Litija
2. Vera Potočnik, Vače 72, Vače
3. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji

SPODNJA
PLOSKEV
POSODE

Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.5.2016 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo
Zgodbe in recepti naših babic. Nagrade prispeva Dom
Tisje. Nagrajenci bodo prejeli knjigo v Tiskarni ACO,
Litija.

Čestitke Roku Juvančiču
za prvi polet na velikanki bratov
Gorišek v PLANICI 2016

Zbrani na vrhu letalnice 16.3.2016 - Rok »testni pilot« Nr. 22.
Bravo fantje!

Rok prvič nad hrbtiščem velikanke v Planici. Dosegel je daljavo 170 m in izboljšal svoj osebni rekord.

Tenis Špital Kresnice
odpira sezono za:

• rekreativni tenis,
• rekreativna tekmovanja (liga),
• šolo tenisa,
• oddajanje prostorov za piknike, družabna srečanja,
praznovanja …
Informacije na tel. št.: 051 376 094

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

odprtju potrdili številni obiskovalci. Pripravili so krajši kulturni program, kjer je sodelovalo domače Pevsko društvo
Zvon, nad prodajalno in druženjem, ki se bo v njej odvijalo, je izrekel blagoslov župnik gospod Janez Kvaternik,
dogodek so z obiskom počastili številni poslovni partnerji
in podporniki, zadružniki.

Zadovoljstvo nad investicijo in razvojem v zadrugi je izrazil
predsednik KGZ Litija Franc Črne, uspešno poslovno pot
pa so ji zaželeli še: predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cveto Zupančič, direktor Zadružne zveze
Slovenije Bogdan Štepec in domači župan, gospod Rajko
Meserko.

KGZ Litija ima novo tehnično trgovino v Šmartnem
Večji in bogatejši Dom Market Šmartno

Na veliko soboto je Kmetijsko-gozdarska zadruga Litija
ob novi obvoznici v Šmartnem odprla prodajalno Dom
Market. Ob prodajalni Agromarket v Litiji je to druga
tehnična trgovina KGZ Litija, ki bo kupcem ponujala
pester izbor izdelkov za dom in vrt, s posebno pozornostjo bodo prisluhnili tudi potrebam kmetovalcev in
gozdarjev.
Ob slovesnosti odprtja trgovine smo izvedeli, da je litijska zadruga financiranje izgradnje investicije izvedla z lastnimi sredstvi ter da njihovo delovanje ostaja motivirano
predvsem z zadovoljevanjem potreb zadružnikov in ostalih
strank, ki so povezane s podeželjem. Da je bila trgovina
s tovrstno ponudbo v Šmartnem težko pričakovana, so ob

Direktor KGZ Litija Boris Rappl je izpostavil predane zaposlene, domačine, ki trgovini dajejo poseben pečat, je
pa bila pot od odločitve za gradnjo do odprtja razgibana.
Zadovoljen je s pozitivnim sodelovanjem vseh vključenih
partnerjev in izvajalcev, ki so projektu dali svoj pečat.
Odprtje trgovine je bilo za mnoge obiskovalce prijeten
družabni dogodek v Šmartnem, ki je dodatno popestril
velikonočne praznične dni. V mesecu aprilu pa se je že
izkazalo, da zadovoljni kupci trgovini narekujejo živahen
poslovni utrip. 
A.Š.

KGZ LITIJA Z.O.O.

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

Tel.: 01 896 32 49

KVALITETNA PONUDBA SADIK!
SEMENSKA VREČKA
»GARDENO«

samo

0,59 €

ORGANSKO
GNOJILO 10 KG
»BIOGRENA«

10,59 €

VRTNE ROKAVICE

1,49 €

KIT 25 KG
»JUBOLIN«

samo

CEMENT 25 KG
»KLASIK«

2,49 €

– 6% POPUSTA

NA PALETNI ODJEM

15,59 €

ZIDNA BARVA 16 L
»JUPOL«

samo

21,99 €

»SIPOREX«
12,5 CM

2,49 €

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

DOBRODOŠLI!

