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Cvetje pove več!
Vabljeni ob dnevu žena

Tel.: 01/ 899 51 50

Izredni teater društva Tombas  
vabi na premiero nove predstave

ZAGONIMO 
SLOVENIJO
v soboto, 18.3. ob 20.00  

v Kulturnem centru Litija.

KRi ReŠUje Življenja. Moja KRi - vaRna KRi 
zaMe, zate, za vSaKoGaR. 

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
 RKS Območno združenje Litija vabi  

krvodajalke in krvodajalce , da se udeležijo 
krvodajalske akcije, ki bo 

7. in 8. marca 2017
v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji 

KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko  

le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni !

RKS OZ LITIJA

obveStilo – pRijave ŠKod  
od divjadi

Spoštovani občani, v skladu z določilom prvega odstavka 65. 
člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni lir RS, št. 14/06, 
17/08) vas obveščamo, da je pooblaščenec LD Litija za 
sprejemanje prijav škode od divjadi gospodar LD Litija, Peter 
Gradišek. Zahtevke lahko v pisni obliki pošljete na naslov LD 
Litija, Ponoviče 8, 1282 Sava.

LD Litija

iz uredništva
Pred nami so Pustni karneval in ostale spremljajoče 
prireditve in zopet bomo dokazali, da v Litiji še lahko 
stopimo skupaj ter se povezani lotimo skupnih projek-
tov. Upajmo lahko samo na lepo vreme, da ne pokvari 
dobrega vzdušja nastopajočim in gledalcem.
  Urednik 

Prispevke pošljite do 08.03.2017 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.

Manj SvečK za Manj GRobov 
2016 – zaKljUčeK v oŠ litija 
podRUŽnici S pRilaGojeniM  

pRoGRaMoM
V začetku februarja 
smo uspešno in pri-
jetno zaključili lans- 
ko dobrodelno akcijo 

Manj svečk za manj grobov, ko smo z zbiranjem 
prostovoljnih prispevkov na nekaterih pokopa-
liščih v naši občini, zbrali 3.556,00 eur in od tega 
namenili 3.100,00 eur za terapevtske pripomoč-
ke za učence OŠ Litija podružnice s prilagojenim 
programom. (Več na 3. str.)

Učenci z novimi terapevtskimi pripomočki.

velepoSlanica veliKe  
bRitanije na GeoSS-U

V geometričnem središču Slovenije v Sp. Slivni se je 
veleposlanica Velike Britanije Sophie Honey srečala 
z litijskim županom Francijem Rokavcem. Župan ji je 
predstavil občino Litija ter razvojne načrte na področju 
gospodarstva in še zlasti turizma.  (Nadaljevanje na 2. str.)
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oSnovna Šola litija 
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec 
Polhek Polšnik za šolsko leto 

2017/2018

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 
2017/2018 bo potekal od 13. do 17. marca 2017.

1.  Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2017/2018 bo 
potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 13. 3. 2017, 
od 12. do 14. ure.

2.  Od 14. 3. 2017 do 17. 3. 2017 bo vpis potekal na sedežu 
Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) od 8. 
do 12. ure.

3.  Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete v Vrtcu 
Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija vsak delov-
ni dan, med 7.00 in 14.00 uro. Vlogo lahko dobite tudi na 
spletni strani šole. 

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko starši od-
dajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnovne šole Litija ali po 
pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum 
sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na tele-
fon 01/89 83 147.  Ravnatelj: Peter StRLe, prof.

(Nadaljevanje s 1. str.)

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV 2016 – 
ZAKLJUČEK V OŠ LITIJA PODRUžNIcI S 

PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Na predstavitev novih pripomočkov smo bili povabljeni vsi pro-
stovoljci, ki smo sodelovali pri zbiranju sredstev. Kako lepo je bilo 
videti navdušenje, srečo in veselje učencev in njihovih pedago-
gov, ko so nam predstavili te nove pridobitve; lijak za ravnotežje, 
stol s terapevtsko žogo, čarobni klobuk, namizne igre v večjem 
formatu, terapevtska gugalnica, senzorična stena… Z veseljem 
je bilo videti učence in učenke v lepih in svetlih prostorih nove 
osnovne šole, njihovo močno voljo in energijo, s katero pogumno 
premagujejo ovire, ki so za njih pogostokrat nepremagljive. S 
pomočjo mnogih terapevtskih pripomočkov in požrtvovalnega in 
nesebičnega pedagoškega osebja, postaja tudi njihov vsak dan  
lepši.

Košček veselja in lepšega jutri smo jim s to akcijo omogočili pro-
stovoljke in prostovoljci iz krajevnih skupnosti; Sava, Polšnik, Ho-
tič, Gabrovka in MS Litija ter tudi vsi tisti, ki ste namesto nakupa 
pretiranega števila svečk ob spominu na vaše najdražje, namenili 
sredstva tej plemeniti humanitarni akciji. V upanju in želji, da se 
take zgodbe in akcije dotaknejo čim več ljudi, s pomočjo kate-
rih bomo še močnejši in bili sposobni izvesti še več dobrih del 
ter tako pomagati tistim, ki našo pomoč potrebujejo. Vsi, ki se 
želite priključiti akciji MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV, kot 
prostovoljci, pa prisrčno dobrodošli.

LETOS NA VELIKEM LITIJSKEM KARNEVALU 
SREČANJE TRUMP IN PUTIN

Po daljšem neuspešnem lobiranju ruskih politikov ter slovenske in 
evropske diplomacije je le nam LItIJANOM uspelo za skupno mizo 
dobiti najvplivnejša svetovna politika. Prav v našem pustnem me-
stu bomo imeli priložnost videti, kako bo njuna medsebojna kemija 
delovala v živo. 
Formalnemu delu obiska bo sledil ravno tako zanimiv privatni del, 
ki še ni dokončno dogovorjen. Predvidevamo, da bosta zakonca 
trump obiskala Sevnico, saj ta občina meji z našo litijsko občino in 
v duhu dobrega sodelovanja ju bomo pospremili po doline Sopote, 
vse do Sevnice.
Zvezdnikoma bomo v Litiji ponudili ves svoj intelektualni potenci-
al. Oblikovali smo strokovne komisije, ki bodo prispevale predloge 
učinkovitih rešitev za svetovne izzive. Litijani smo znani kot dobri 
gostitelji. Želimo, da srečanje uspe. Zato smo na pomoč poklicali 
tudi Butalce in coprnice iz Cerknice, laufarje iz Cerkna in seveda 
kurente s Ptuja. Vsaka skupina bo po svoje prispevala k reševanju 
svetovnih zagat. Prepričani smo, da bosta demokratična voditelja 
naše predloge upoštevala. 

Osnovna šola  
Gabrovka – Dole,

vpisuje predšolske otroke  
v Vrtec Čebelica

za šolsko leto 2017/2018

Vpis bo potekal od 20. 2. 2017 do 13. 3. 2017.

Izpolnjeno Vlogo za vpis otroka v vrtec starši oddajo osebno v 
svetovalno službo ali tajništvo (vsak delovni dan med 7. in 15. 
uro) na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka ali po pošti na 
naslov Osnovna šola Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Ga-
brovka, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum 
sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.

Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v vseh 
oddelkih vrtca, v tajništvu ali na spletni strani šole vrtca Čebe-
lice – Vloga za vpis otroka v vrtec 2017 – 2018.

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo vrtca na  
telefon 01/89 71 242.

Ravnatelj: Igor HOStNIK

V Litiji ju pričakujemo ob 14.00. Najverjetneje prideta vsak s 
svojim državniškim letalom, direktno na ploščad nakupovalnega 
središča na Ježi. Čez Rozmanov trg ju bomo ob 15.00 pospremili 
do osrednje litijske športne dvorane, kjer bo protokolarni del sre-
čanja z velikim sprejemom. Na njem bosta trump in Putin razglasila 
najboljši predlog ljudstva za reševanje svetovne krize. Ob 20.00 
bo sledil gala ples. Za nastop je bila izžrebana skupina Kingston. 
Verjamemo, da bosta veliko pozornosti pritegnili tudi prvi dami sve-
tovnih velesil.
S tem srečanjem Litija nadaljuje uspešno prehitevanje nekaterih 
najpomembnejših dogodkov v svetu:
•  leta 1961 smo februarja, pred Rusijo, v vesolje izstrelili prvega 

kozmonavta Kožurina, 
•  leta 1963 je bila februarja v Litiji mirovna konferenca, na kateri 

je bil sprejet sporazum o prepovedi jedrskih poskusov, več me-
secev pred ostalim svetom,

•  leta 1928 smo v Litiji skonstruirali prvi potniški avion – Frtiški 
vrabec – smo predhodniki današnjih slovenskih konstruktorjev 
letal….

Tudi letos je Litija malo pred časom! Bodite tudi vi  
in pridite v Litijo!

(Nadaljevanje s 1. str.)
VELEPOSLANIcA VELIKE BRITANIJE NA GEOSS-U

PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA  
KULTURNEGA PRAZNIKA V SREDIŠČU 

SLOVENIJE ….
V nedeljo 5.2.2017 je v geometričnem središču Slovenije v Sp. Sliv-
ni potekala že 32.tradicionalna prireditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku. Kulturni program so z umetniško besedo in s poezijo  

dr. Franceta Prešerna povezali člani Družinskega gledališča Kolenc; 
Lovro Lah, Janja in Jan Sebastian Srečkar ter Anka Kolenc. Glasbe-
ni del programa je izvedla ženska vokalna skupina »Lipa«. Slavno-
stni govornik je bil direktor Zavoda za šolstvo Republike Slovenije  
dr. Vinko Logaj, maloštevilno publiko sta nagovorila tudi župan 
občine Litija Franci Rokavec ter predsednik društva GeOSS Mirko 
Kaplja

……IN V KULTURNEM cENTRU LITIJA
Osrednjo občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazni-
ku, so letos bogatile še vedno zelo aktualne Prešernove pesmi, 
ki nam jih je predstavil odlični dramski igralec Pavle Ravnohrib. 

Izvedbo je popestrila še violinistka Nina Pečar in tako so kulturni-
ki, skozi pesmi našega velikega Slovenca, ponovno opominjali na 
pomen kulture in narodne zavesti. Župan Občine Litija g. Franci 
Rokavec je nagovoril zbrano kulturno publiko in se zahvalil vsem 
kulturnim društvom v naši občini. S slovensko pesmijo nas je kot 
vedno navdušil Zbor sv. Nikolaja Litija pod vodstvom zborovodki-
nje Helene Fojkar Zupančič in ponovno smo po njihovem nastopu 
ostali brez besed in jim povsem zasluženo stoje zaploskali. Pro-
gram je povezoval Luka Bregar. 

POVABILO VSEM LJUBITELJEM IN  
POZNAVALcEM PEKE KROFOV

Na debeli četrtek, 23. februarja bomo v prostorih Turistič-
no informacijskega centra Litija (tIC Litija) na Valvazorjevem 
trgu 10, izvedli ocenjevanje krofov. Vsi, ki cvrete lepe in okusne 
krofe vas vabimo, da jih prinesete na ocenjevanje. Krofe bomo 
zbirali v tIC Litija na Valvazorjevem trgu 10, v četrtek, 23. 2. 
2017 med 9.30 in 10.00. Potem bo svoje delo opravila strokov-
na ocenjevalna komisija. Od 12.00 do 16.00 bodo vaši krofi na 
razstavi, nato pa jih bodo obiskovalci lahko degustirali. Priznanja 
za najbolje ocenjene krofe bomo podelili na otvoritvi pustne raz-
stave v Mestnem muzeju Litija v petek, 24. 2. 2017 ob 18.00 uri.

Pogoji za sodelovanje
Na ocenjevanje prinesite 4 krofe brez sladkornega posipa. Dva 
krofa naj ne vsebujeta polnila. Strokovna komisija bo ocenje-
vala zunanji videz izdelka, videz sredice ter okus in vonj skorje 
in sredice. 
Veselimo se vašega sodelovanja!

Več informacij in prijave na: 
051 312 739 ali turizem@zkms-litija.si.

Veleposlanica je bila navdušena nad predlogom vizije razvoja 
občine kot zelene turistične destinacije. Ogledala si je pomnik 
GeOSS in se na repliki knežjega kamna vpisala v knjigo osebno-
sti. Družinsko gledališče Kolenc je pripravilo krajši kulturni pro-
gram z lepo izvedeno slovensko himno. Veleposlanica Sophie 
Honey je izrazila občudovanje nad enkratnim državniškim in do-
moljubnim projektom GeOSS in se zahvalila za prijazen sprejem 
ob njenem prvem obisku v naši občini.
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PONOVNO SMO SE PREDSTAVILI 
NA SEJMU NATOUR ALPE ADRIA 

2. 2. – 4. 2. 2017
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je tudi letos v začetku 
februarja potekal osrednji turistični sejem NAtOUR ALPe ADRIA, 
specializiran v ponudbo zelenega, aktivnega turizma z butično  
poslovno borzo Natour. Rdeča nit sejma je bila aktivni turizem za 
popotnike, špor-
tnike, planince, 
pohod nike, ak-
tivne rekreativ-
ce, tekače, ko-
lesarje, ljubitelje 
adrena l insk ih 
športov v naravi. 
Na sejmu se je 
predstavilo pre-
ko 330 turistič-
nih ponudnikov 
iz 12 držav.
Društvo LAZ se je tudi letos predstavilo v sklopu turistične zve-
ze Slovenije v hali C, ki je že po tradiciji rezervirana za turistič-
na društva in zveze iz širne Slovenije. tam smo bili od četrtka 2. 
februarja do sobote 4. februarja. Glavni namen predstavitve dru-
štva je bil promocija prireditev in turistične ponudbe v Jablaniški  
dolini.
V dneh pred pričetkom sejma, je Društvo za razvoj podeželja Laz 
pridobilo status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu, na po-
dročju spodbujanja razvoja turizma, ki nam ga je podelilo Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. turistično območje je na-
mreč geografsko zaokroženo območje ene ali več občin, ki ponuja 
določene turistične storitve (od storitev prenočevanja, prehrane, 
zabave, rekreacije, do drugih storitev za prosti čas), zaradi katere-
ga, ga turist izbere za svoj potovalni cilj. Zaradi pridobljenega sta-
tusa spodbujevalca razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri 
Litiji smo k sodelovanju povabili različna društva oz. posameznike.
V četrtek in petek je Društvo Laz zastopala zeliščarska Pavla Rozi-
na, ki je na omenjenem sejmu že stara znanka. V petek sta svojo 
domačijo Paternoster promovirala Nace in Helena. Dva dneva se je 
na promocijskem prostoru Društva Laz predstavljala tudi Oglarska 
dežela, po en dan pa še Društvo za razvoj Slivne, ZKMŠ in Medge-
neracijskega glasbeno društvo Litija.
Dogajanje na sejmu je bilo veselo in sproščeno, tako, kot je za tu-
ristična društva običajno v navadi. Na vsaki stojnici je dišalo po 
dobri lokalni hrani in pijači. Veliko promotorjev je poskrbelo še za 
glasbo, največ s harmoniko, kar je dodalo še tisto piko na i celotne-
mu vzdušju sejma. 
Jablaniška dolina in njen Jablaniški pohod postajata prepoznavna 
med Slovenci. Stike smo uspešno navezovali, tako med razstavljav-
ci kot med obiskovalci. Veselimo se prihodnjih dogodkov, ki jih or-
ganizira društvo in vas ob tej priliki lepo vabimo, da se jih udeležite.

BOGATA PONUDBA DOGODKOV ZA 
PREžIVLJANJE PROSTEGA ČASA  

V SRcU SLOVENIJE
Izšla sta nova zloženka s turistično ponudbo območja Srce Slo-
venije in koledarček prireditev s preko 300 dogodki, ki se bodo v 
letu 2017 odvijali na našem območju.
Zloženka z zemljevidom območja Srca Slovenije predstavlja 21 
lokalnih turističnih ponudnikov. Barve Litije tokrat zastopa kar 10 
ponudnikov: Pustolovski park Geoss, Oglarska domačija Bri-
novec, Gostinstvo in turizem Pr' Lavrič, Domačija Pr' Škun-
dr, Družinsko gledališče Kolenc, Gostišče Kimovec, Zavod 16 
podkvic, Kolesarski 
servis Vidic, Gostilna 
Berdajs in center za 
zunanjo ureditev.
Priročna knjižica »Utrip 
prireditev v Srcu Slo-
venije 2017« kaže, da 
se bo v Srcu Slovenije 
letos zvrstilo okoli 310 
dogodkov! Pripravljena 
je bila z mislijo na vse 
vas, ki se radi družite in 
spoznavate nove ljudi ter se v prostem času radi udeležujete do-
godkov v vašem domačem ali sosednjem kraju. 
V njej boste našli pestro izbiro plesnih in glasbenih prireditev, špor-
tnih dogodkov, festivalov, sejmov, razstav, gledaliških ustvarjanj in 
folklornih prireditev. Aktivnosti se bodo odvijale na območju 5 ob-
čin Srca Slovenije: Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Šmartno 
pri Litiji. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo skupaj več kot 100 
društev, javnih zavodov, športnih klubov in drugih organizacij 
‒ med naštetimi kar 28 predstavnikov iz Občine Litija. Na tem me-
stu se vsem sodelujočim pri ustvarjanju koledarčka zahvaljujemo 
za posredovane podatke in zanimive fotografije. 
Brezplačna knjižica je na voljo na turističnih točkah in občinah v 
Srcu Slovenije ter pri sodelujočih organizatorjih dogodkov. Sprotno 
načrtovanje obiska prireditev vam vselej omogoča tudi napovednik 
dogodkov na www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/aktualno/do-
godki, kjer bodo naknadno objavljene tudi vse nepredvidene spre-
membe in dodatne informacije.

(Fotografija: arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije)

GREGORJEVO Z VIDOM 
VALIČEM IN LIPO:  

»KO SE LIPČKI žENIJO 2«
V pevskem društvu Lipa cenimo tradicijo. Radi imamo slovensko 
pesem, če je ta ljubezenska, pa še toliko bolje, saj smo mladi in radi 
zaljubljeni. Zavedamo se tudi, da je tradicijo pomembno ne le ohra-
njati, temveč tudi USTVARJATI – zato bomo na koncertu ob spre-
mljavi odličnih glasbenikov, poleg zimzelenih melodij izvedli tudi 
sveže priredbe popularnih izvajalcev, kakršni so: Jan Plestenjak, 
tinkara Kovač, Vlado Kreslin, tabu, Nude, Leteči potepuhi, … Če 
ste redni gostje naših glasbenih dogodkov, potem veste, da svojo 
zgodbo okrog teme nastopa plete tudi napovedovalec. tokratni po-
vezovalni člen med žensko in moško vokalno skupino bo igralec in 
stand up komik VID VALIČ, ki nas je zadnje čase zabaval kot tele-

vizijski voditelj 
šova Slovenija 
ima talent. 
Vstopnice v 
predproda j i 
so na voljo na 
eventimovih 
prodajnih me-
stih, Petrolu, 
Pošti Sloveni-
je in na dan 
koncerta pri 
vhodu v dvo-
rano uro pred 
z a č e t k o m . 

Podobno kot lansko leto si lahko tisti vedno zaljubljeni rezervira-
te romantično pogrnjeno mizico za dva - izvirno darilo za zmenek 
ali praznovanje obletnice, kajne? Lepo povabljeni, da se nam v 
soboto, 11. marca 2017 ob 19.00 pridružite v športni dvorani 
Gimnazije Litija in se skupaj z nami poklonite ljubezni in slo-
venski pesmi. (Foto: Gregor Požun)

Vaši Lipke in Lipci

GOZDARSKA ZAJLA (valjana) - 10, 
11, 12 mm in TRAKTORSKE GUME 
RAZLIČNIh DIMENZIJ.

ZAJLA cENTER d.o.o.,
041 764 966,

e-mail: info@zajlacenter.si



Žiga in Ana Tori, naši umetniški vodji, ob mizici za dva.
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S KULTURO V SVET
S kulturo v svet je tradicionalna prireditev OŠ 
Litija pred slovenskim kulturnim praznikom, ki 
se vsako leto odvija v Kulturnem centru Litija. 
Letos je bila rdeča nit jezik, knjiga ter narod. 
tako so obiskovalce popeljali od prve knjige 

skozi narečja do boja za slovenski jezik ter zaključili z geslom: Če 
ne bomo brali, nas bo pobralo. V programu so nastopili vsi učenci 
od 1. – 4. razreda, učiteljski pevski zbor, lutkovno-gledališko kro-
žek, Kulturne urice, Ustvarjalni gib, Vokalčki, Neuradno zasačeni 
ter Face, avtorsko pesem je zapel učenec Jan Zupančič. Za kore-
ografijo je poskrbela tjaša Dražumerič, sceno je oblikovala Marija 
Bregar Hostnik, video in avdio vložke sta pripravila Matjaž Bizilj ter 
Jana Štojs, slednja je tudi napisala scenarij. V programu je sodelo-
valo 160 učencev in 21 mentorjev in zopet se je pokazalo, kako s 
timskim delom presegajo meje.

ŠESTOŠOLcI OŠ LITIJA VESELO SMUČALI  
NA VOJSKEM

Zimska šola v naravi za učence šestih razredov je potekala od 
16.1.2017 do 20.1.2017 v domu CŠOD Vojsko. Šole v naravi se je 
udeležilo 35 učencev od tega 6 učencev PPP in 5 spremljevalcev. 
Glavna tema šole v naravi je bilo alpsko smučanje, ki se je izvajalo 
na smučišču Vojsko. Učenci so se učili smučati v 4 skupinah glede 
na začetno znanje smučanja. Bilo je 11 smučarjev in 24 začetnikov. 
Učenci so v svojem znanju hitro napredovali. tudi burja, ki je vse 
dneve močno pihala, jih ni mogla ustaviti. tako so zadnji dan vsi 
presmučali veleslalomsko progo na težko pričakovani tekmi. Po-
leg smučanja so spoznali še tek na smučeh, lokostrelstvo in živa-
li doma Vojsko. Učili so se delati žlikrofe, ki so jih nato z velikim 
užitkom pojedli za kosilo. Zvečer je bil čas za večerno animacijo, 
ki je prinesla obilo zabave in smeha. Delo je potekalo brez težav, 
tudi zdravje nam je dobro služilo. Šola v naravi je na zadovoljstvo 
učencev in učiteljev odlično uspela.

ŠOLA V NARAVI ZA 4. RAZRED
Učenci 4. razredov OŠ Litija skupaj z učiteljicami so od 30.1.2017 
do 3.2.2017 preživeli prijeten in poučen teden v šoli v naravi v 
domu Jurček v Kočevju. Pokrajina je bila sprva odeta v snežno ode-
jo, kasneje pa je sneg skopnel. Prve dni so uživali na snegu, se 
sankali in tekli na tekaških smučeh. Spoznali so mesto Kočevje, 

NAŠI ŠPORTNIKI BRONASTI V žALcU
Dne, 3.12.2016 se je ekipa podružnice udeležila dr-
žavnega turnirja v ekipnih elementih košarke. Šolo 
so zastopali Sašo 
Smrekar, Kevin Cvet-

ko, Mateja Planinšek, Sandi Glušič 
in Jernej Felkl. Zgodaj zjutraj se je 
ekipa odpravila proti Žalcu kjer je 
v telovadnici II. OŠ Žalec potekal 
državni turnir na katerega se je pri-
javilo 22 ekip iz cele Slovenije. Po 
zelo napeti končnici so si tekmovalci 
priborili odlično 3. mesto. tekmova-
nje je bilo dobro organizirano in v 
telovadnici je bilo pravo tekmoval-
no vzdušje. tekmovalci so se polni 
novih doživetij pozno popoldne od-
pravili domov, kjer so jih pričakali 
njihovi starši.  Igor MIHAILOVIć

DAN SAMOZAGOVORNIKOV- POGLED NAPREJ
V sredo, 25.1.2017 zjutraj sva odšli z učiteljico Natašo peš do že-
lezniške postaje Litija, kjer sva kupili karti za vlak za Ljubljano. Ko 
sva prišli na železniško postajo Ljubljana, sva se peš odpravili v Me-
stni muzej Ljubljana, kjer je potekal Dan samozagovornikov: Pogled 
naprej. tam sva se vpisali in dobili program. Bilo je veliko gostov 
in govornikov. Govorili so o novih zakonih, o poroki, zaposlovanju 
oseb s posebnimi potrebami. Prišli so tudi gostje iz Hrvaške. Zelo 
je bilo zanimivo. Bila sem na delavnici, kjer smo igrali igro Moja 
Slovenija. Najbolj mi je bila všeč delavnica, kjer sem morala na 
računalniku najti različne programe. Šlo mi je zelo dobro. tam je 
bila tudi Marija Pirc, s katero sva veliko poklepetali. Program se je 
zaključil ob 13:30 in midve sva se odpeljali domov z vlakom. Zares 
sem vesela, da me je Nataša vzela s seboj. 

Mateja PLANINŠeK, učenka PPVI 3

OBISK GLASBENE ŠOLE
Učenci PPP smo se odpravili v glasbeno šolo. Ogledali smo si, kako 
so učenci zaigrali na inštrumente. Videli in slišali smo bobne, po-
zavno, klavir, kitaro, harmoniko, balet, čelo, violino. Fotografiral 

LONDON cALLING …
… po 12. letih je ta nadstandardna ekskurzija že postala tradicija na OŠ 
Gradec in se je devetošolci ‚lotijo‘ aktivno in resno. tokrat smo na otoku 
preživeli kar 5 dni ter se po izčrpnemu spoznavanju ene izmed dveh sve-
tovnih metropol – Londonu, odpravili še na potep v najbolj sončno mesto 
v Angliji – Brighton. 
Bili smo v bližini mumij, dinozavrov, Van Goghovih Sončnic, kraljičine re-
zidence in njene osebne straže ter še in še bi lahko naštevali. Zadnji dan 
ekskurzije pa smo za odmor od hitrega velemestnega utripa, dan preživeli 
na obali Severnega morja in uživali v čisto drugačnem tempu in vzdušju. 
Več o vsem pa so 
povedali učenci:
V sredo, 25. 1. 
2017, smo učenci 
devetih razredov 
odšli v London. V 
štirih dnevih smo vi-
deli veliko zanimivih 
stvari. V spomin so 
se nam še posebej 
vtisnili London Eye 
iz katerega lahko 
vidimo celoten Lon-
don, Madame Tus-
saunds, Greenwich, 
vožnja po Temzi, 
Oxford Street, Brighton, Backingham Palace …
London je prelepo mesto kamor bi se veliko učencev rado tudi vrnilo. Imeli 
smo se zelo lepo. Hvala učiteljem in šoli, ker ste nam omogočili to nepo-
zabno potovanje.
tIANA: Vsako potovanje je drugačno in pusti različne vtise. to je bil prvi 
izlet v oddaljeno državo brez staršev. Najprej nam je bil všeč let z letalom 
in razgled, ki smo ga videli iznad oblakov. Ugotovili smo, da so Angleži 
zelo kulturen narod, saj v skoraj vsak stavek vrinejo besedo ‚prosim‘. 
London je zelo veliko mesto z bogato kulturno dediščino, tako smo si 
ogledali veliko muzejev in galerij. Najbolj nam je bil všeč muzej voščenih 
lutk Madame tussaunds, v katerem smo videli upodobljenih veliko zvez-
dnikov – od športnikov do angleške kraljeve družine. Veliko pozornosti 
je bilo namenjene tudi novi voščeni lutki Donalda trumpa. Zelo zanimiv 
nam je bil pogled na celoten London z London eya-ja. Ogledali smo si tudi 
Buckinghamsko palačo v kateri živi kraljica in videli menjavo kraljeve stra-
že. V spominu nam bo ostala tudi vožnja s podzemno železnico ‚the tube‘ 
in z rdečim ‚Double Deckerjem‘, ki sta njihovo javno prevozno sredstvo.
VANJA: Hvala tudi staršem, ker ste otroke dobro pripravili na pot in nam 
jih zaupali v varstvo in poučevanje. Da bi bili lahko vsaj‚ malce z nami‘, 
smo se vam dnevno javljali na šolskih spletnih straneh v sliki in besedi … 
no pa tudi s posnetkom. 
If London is calling you, please answer – you might like it.

Tjaša LeMUt Novak, predmetna učiteljica angleščine

KDOR GRE NA DUNAJ, NAJ PUSTI TREBUh ZUNAJ!
Že sam Martin Krpan je dejal: »Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj.« 
Da to drži in da je prehrana na Dunaju draga reč, smo se lahko prepričali v 
petek in soboto, 2. in 3. 12. 2016, ko smo se s skupino učencev izbirnega 
predmeta nemščina odpravili v samo prestolnico naše mejne države, 
Avstrije. Kljub zgodnji jutranji uri je bila naša pot živahna in zanimiva. Dunaj 

nas je s Schönbrunnom 
pričakal v dežju, a nam 
je potem naklonil lepše 
vreme v živalskem vrtu, 
kjer smo občudovali 
pando, severnega med-
veda, pingvine, nilskega 
konja, nosoroga, koale, 
flaminge in druge živali. 
Nato smo nadaljevali 

pot v središče mesta, k znameniti cerkvi svetega Štefana (Stephansdom). 
Z bliščem okrašeni Dunaj ima svojstven čar, ki nam ga je bilo dano doži-
veti. 
Drugi dan našega bivanja je bil namenjen muzejem in ogledu nenavadne 
hiše znanega avstrijskega arhitekta Friedensreicha Hundertwasserja. Na-
ravoslovni muzej je bil veličasten, poučen, zanimiv. Animirani dinozavri, 
preobrazba v neandertalca, nogomet z meteoriti, zbirke mineralov, insek-
tov, rakov, pajkov … In na koncu še 4D predstavitev izbruha vulkana v pla-
netariju. Sledil je obisk Hiše glasbe. Dirigiranje Dunajskim filharmonikom, 
ustvarjanje valčkov s pomočjo kocke, poslušanje raznih zvokov, pridobiva-
nje občutljivosti za različne zvoke in na koncu seveda še znameniti Mozart, 
Beethoven, Strauß … Vmes pa je treba še kaj povedati po nemško. Sprva 
okorno, nerodno, sčasoma pa z vedno manj zadržka. to pa je seveda tudi 
namen in cilj pouka »na terenu«. 

Darija KOKALJ, predmetna učiteljica nemščine

NOVO  NOVO  NOVO
od Sedaj tUdi

popRavila 
avtoMatSKiH 

MenjalniKov!!!

KIPARJENJE NA SNEGU
Pri likovni umetnosti smo se pogovar-
jali o kiparjenju. Ker je eden od mate-
rialov, s katerim lahko kiparimo, tudi 
sneg, smo se v četrtek, 12. 1. 2017 
odpravili na šolsko igrišče.
Igrišče je tako postalo naš kiparski 
atelje, sneg pa material. S seboj smo 
odnesli košaro z dodatki, ki smo jih do-
dali našim kipom (plastične zamaške, 
krožnike, posodice ...). Učenci so se 
odločili za delo v skupinah. Nekateri pa 
so ustvarjali tudi sami. tako so nastali 
razni kipi, od sneženega moža, snežene žabe pa do snežene želve. 
Zelo smo uživali na snegu in si ob koncu skupaj ogledali razstavo 
sneženih kipov. Učenci so bili navdušeni in komaj čakajo, da bomo 
tako uro likovne umetnosti ponovili.

MEDIcINSKA SESTRA PETRA IN KROKI NA OBISKU
V petek, 3. 2. 2017 sta nas obiskala medicinska sestra Petra An-
žel in njen nov prijatelj Kroki. Petra je otrokom pogledala zobke 
in jih pohvalila za pridno umivanje. S seboj pa je pripeljala tudi 
svojega čisto novega prijatelja Krokija - krokodila z zobmi. Pokazala 

PŠ POLŠNIK

njegovo okolico in občudovali Rudniško jezero. Streljali so z lokom, 
obiskali so gozdno učno pot Rožni studenec, se odpravili na lov na 
lisico - orientacijsko tekmovanje in obiskali kraško jamo. Ob veče-
rih so nastopili na prireditvi Dom Jurček ima talent, se pomerili v 
kvizu Male sive celice, in zaplesali v disku. Razvijali so tudi praktič-
ne vsebine - medsebojno strpnost, prijateljstvo in medsebojno po-
moč. Ob raznolikih in zanimivih dejavnostih, dobri hrani in druženju 
je čas zelo hitro minil. Polni vtisov, veseli in zadovoljni so se vrnili 
domov.  Zbrala in uredila Petra PAVLICA

sem, kaj se je dogajalo. Najboljši inštrument mi je bil harmonika. 
Dekleta so se strinjala, da jim je bil najbolj všeč balet. V glasbeni 
šoli mi je bilo všeč.  Denis AGOVIČ, učenec 8.r

Fotografije uredil: Denis HALILOVIć, učenec 8.r

V MUZEJU LITIJA
18.1.2017 smo se učenci Podružnice s prilagojenim programom 
odpravili v Mestni muzej Litija. Ogledali smo si film, kakšna je bila 

Litija nekoč. Ogledali smo 
se stari most čez Savo, ki 
je združil prvotno samostoj-
ni naselji Litijo in Gradec. 
Ogledali smo si tudi film o 
pomenu reke Save, ki je 
bila nekoč zelo pomembna 
za prevažanje tovora. Plov-
ba po Savi je zamrla šele 

takrat, ko je velike savske čolne nadomestila železnica. Prijazna 
kustosinja nam je zanimivo in doživeto opisala življenje v Litiji pred 
davnimi časi. Bilo nam je lepo.  Diana CeRAR, učenka 8.r.

Fotografije uredil: Denis HALILOVIć, učenec 8.r

sta nam, kako se pravilno umiva zobe. Otroci so bili navdušeni. Za 
darilo so dobili še vsak svojo zobno pasto, tako da bo umivanje zob 
zdaj še bolj uspešno.  Katarina JUVAN
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Utrinek s POŠ Kresnice
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK V KRESNIcAh

Slovenski kulturni praznik smo obeležili s krajevno proslavo v špor-
tni dvorani Kresnice. tudi šola Kresnice se je udeležila te prire-
ditve in jo popestrila z nastopi. Dvorana je bila lepo pripravljena 
za nastopajoče in obiskovalce. Nad odrom je visela slika Franceta 
Prešerna, obdana s svežimi vrtnicami. 
Nastopajoči so že nestrpno čakali na nastope. Prireditev sta po-
vezovala Leon Novak in Ana Ponebšek. Skupina mladih pevk je 
najprej zapela slovensko himno. trio - Jože Setničar z vnukom Jako-
bom na trobenti ter vnukinjo Mašo na violončelu so nas s skladbo 
Hallelujah kanadskega pisatelja, pesnika in pevca Leonarda Cohe-
na, popeljali čez lužo. Učenci tretjega razreda so zborno deklamira-
li Malo in veliko Luno. ema Kukovica je predstavila pesem Večerni 
škrati, Škrata Dobrošina sta deklamirali Pia Rovšek in Lara Vodnik 
Koncilja. Učenke petega razreda: Pia Štrus, ela Kasli, Nika Vodnik 
Koncilja in Anita Jakupović so povedale Prešernov življenjepis. Go-
spa Marija Smolej nam je zrecitirala Vrbo, ki jo je sama priredila v 
dolenjsko narečje. Povedala nam je tudi, da že več let bere svoje 
pesmi ob Prešernovem dnevu v Vrbi na Gorenjskem.
»Bedenova dekleta« Mirjam, Simona in tadeja so s petjem, dra-
matizacijo in igranjem na violino, klaviaturo in flavto, predstavile 
Prešernovo ljubezen. Dramski igralec v pokoju, gospod Jože Mraz 
nam je na umetniški način predstavil, kako je Prešeren podoživljal 
izgubo svojega prijatelja Andreja Smoleta. Zrecitiral je tudi Gloso, 
ki nam pove, kako se je moral Prešeren zaradi poezije marsičemu 
odreči. 
Kresnice so kraj, kjer živi različna kultura: pevska, inštrumentalna, 
plesna, besedna, likovna…Kultura nam življenje bogati, nas razve-
dri, združuje…  Angelca Koprivnikar, vodja POŠ Kresnice

RISBIcA PIKE PIRMANŠEK NA 
EMBALAžI ALPSKEGA MLEKA

V mesecu novembru se je Vrtec Litija odzval na 
likovni natečaj Praznujmo z mlekom, ki je pote-
kal v organizaciji Ljubljanskih mlekarn. Otroci so 
ustvarjali na temo praznovanja, saj je v letošnjem 

letu blagovna znamka Alpsko mleko dopolnila petdeset let. Izmed 
57 sodelujočimi osnovnimi šolami in vrtci je strokovna žirija izbrala 
v dveh starostnih skupinah zmagovalni ilustraciji, ki bosta v pomla-
dnih mesecih okras na embalaži Alpskega mleka. V prvi starostni 
skupini je bila izbrana risba Pike Pirmanšek, ki je svojim ustvarja-
njem prepričala ocenjevalce in si tako prislužila mesto za objavo 
slike na tetrapaku. Zmagovalni ilustraciji s še drugimi sedemde-
setimi izbranimi deli so bili razglašeni in razstavljeni v Mestnem 
muzeju Ljubljana. Vrtec Litija Piki ob tem iskreno čestita in ji želi, 

da bi še naprej z vese-
ljem ustvarjala in da 
bi bili njeni ustvarjalni 
potenciali vir vsebin, in-
spiracije in motivacije 
na vseh drugih podro-
čjih delovanja (povzeto 
po: Kurikulum za vrtce, 
1999). Ker so ta dan s 
Piko ustvarjali tudi dru-
gi otroci oddelka Muce, 
z enakim namenom, s 
prav tako ustvarjalno 

vnemo in ker med otroškimi izdelki težko kateregakoli izločimo in 
ocenjujemo, kateri je »lepši«, jih je Mestni muzej Ljubljana nagradil 
z interaktivnim vodenjem po razstavi Nova doba prihaja! z delavni-
co Kako dišijo tovarne.
Nagrada, za katero je bila izbrana Pika, je uspeh in potrditev tudi za 
nas, za Vrtec Litija, saj se zavedamo, da spodbujanje otrok na po-
dročju umetnosti vpliva na celostni razvoj otroka, kar je tudi naša 
letošnja prednostna naloga, in sicer spodbujanje otrok pri ustvarja-
nju preko likovne umetnosti. 

Tjaša HAUPtMAN in Špela KRANJC

»Vsak otrok je umetnik, problem je, 
kako ostati umetnik, ko otrok zraste. 
Ko sem bil otrok, sem risal kot Raphael, 
ampak ko sem odrasel, sem potreboval celo življenje, 
da spet začnem risati, kot otrok.“

Pablo Picaso

REDNI VPIS OTROK V VRTEc LITIJA
Spoštovani starši, v mesecu marcu vas vabimo, da svojega malčka 
vpišete v Vrtec Litija. Vpis za novo šolsko leto bo potekal ves me-
sec, dnevi osebnega vpisa so objavljeni tudi na naši spletni strani 
www.vrtec-litija.si Vpišete lahko tudi otroke, ki septembra še ne 
bodo dovolj stari, saj bomo vlogo uvrstili na čakalno listo in bo 
tako večja verjetnost, da bo otrok sprejet takrat, ko bo dovolj star. 
V začetku marcu, od 1. do 10., bodo potekali dnevi odprtih vrat v 
vseh enotah vrtca, in sicer od 9. do 11. ure. Prijazno vabljeni!

Liljana PLASKAN, ravnateljica

PARIZ
Po šesturni vožnji iz Strasbourga smo prispeli v Pariz. 
Najprej smo si v samopostrežni restavraciji privoščili 
večerjo in se povzpeli na Montmartre in se nato preho-
dili mimo zloglasnih nočnih lokalov, od katerih je naj-

bolj znan Moulin Rouge. V večernih urah smo se namestili v hotel in po 
druženju izmučeni popadali v postelje. 
Prebudili smo se v sončno jutro in se z avtobusom odpravili na ogled 
romantičnega Pariza. Vodička nam je krajšala čas z razlagami in anek-
dotami. Najprej je bil na vrsti sprehod po največjem pokopališču v 
mestu, kjer so pokopani nekateri slavni pisatelji, pevci in svetovni vo-
ditelji, nato pa smo se odpeljali do Versaillesa in si sami ogledali notra-
njost veličastnega dvorca in vrtove, kjer je v razkošju stanoval Ludvik 
XIV. s svojim plemstvom. Pot nas je vodila še do Slavoloka zmage, od 
koder smo uživali v čudovitem pogledu na elizejske poljane, nato pa 
smo razgled občudovali še z eifflovega stolpa. Najpogumnejši so se 
podali na drsališče v prvem nadstropju. Po večerji smo na ladjici z gla-
snim petjem slovenskih pesmi pritegnili pozornost mnogih turistov, ki 
so z nami pluli po Seni in začutili nočni utrip mesta. Polni pričakovanj, 
kaj nam bo prinesel še zadnji dan v Parizu, smo po večernih norčijah 
v hotelu utrujeni zaspali.
Naslednji dan smo Pariz spoznavali peš in s podzemno železnico. Naj-
prej smo izstopili pri muzeju Louvre, pri čemer smo imeli nekaj težav, 
saj smo se nekateri dijaki skupaj s profesoricama peljali dlje od načr-
tovanega. Med ogledom smo ujeli tudi Mona Lisin skrivnostni nasmeh. 
Ustavili smo se še v parfumeriji in krenili do največje veleblagovnic La 
Fayette, od tam pa smo pot nadaljevali k Napoleonovi grobnici in kate-
drali Notre Dame. Še zadnjo možnost nakupa spominkov smo imeli v 
Latinski četrti, kjer smo si nekateri privoščili večerjo. Polni lepih vtisov 
smo se posedli na avtobus in se po skoraj dvajseturni vožnji vrnili v 
vsakdanje življenje.
te neverjetne izkušnje ne bomo nikoli pozabili. Marsičesa smo se nau-
čili, stkali nova prijateljstva, najdragocenejši pa so tisti mali trenutki, ki 
so se nam za vedno vtisnili v srce.  Patricija CIRAR, Nika LINDIČ, 2.b

PROJEKTNI DAN
Konec januarja je na Gimnaziji Litija potekal projektni dan o migracijah. 
Na vsakoletnem projektnem dnevu se poglobljeno ukvarjamo z izbrano te-
matiko in jo obravnavamo z različnih zornih kotov. Za pomoč pri razjasnitvi 
vprašanj glede beguncev in begunske krize smo na šolo povabili tri goste. 
Irena Štrus je predstavnica Ministrstva za notranje zadeve, pristojna za 
vse družine, nastanjene v Azilnem domu, in članica medresorske strokov-
ne komisije za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter 
pravic oseb s priznano mednarodno zaščito. Z njo sta prišla Hamed Karim, 
begunec iz Irana, in Hassan, pro-
silec za mednarodno zaščito.
Hamed Karim ima status be-
gunca v RS in je uradni prevaja-
lec za farsi jezik. V begunskem 
valu je pomagal na meji, bil je 
koordinator za farsi prevajalce 
v RS in delal pod okriljem Ura-
da Visokega komisariata zdru-
ženih narodov za begunce.
Hassan je star 14 let in prihaja 
iz Afganistana. Vključen je v 8. 
razred OŠ Livada ter že govori in piše slovensko. V Azilnem domu živi s 
svojo družino v veliki negotovosti, ker ne vedo, če jim bo dodeljen status 
begunca ali subsidiarne zaščite. 
Pogovarjali smo se o integraciji beguncev v družbo, o odnosu družbe do 
beguncev in še marsičem. 
Hamed in Hassan sta povedala, da je bila pot do Slovenije izjemno na-
porna in nevarna, pri obeh je namreč trajala več mesecev; Hasanova 
družina je bila na poti tudi napadena s strani talibanov.
Oba priseljenca sta prijetno presenečena nad odzivom Slovencev in bila 
sta vesela prijaznega sprejema na naši šoli. Hamed Karim je omenil svo-
jo pozitivno izkušnjo med študijem na Fakulteti za šport, kjer so se mu 
profesorji zelo prilagajali - zaradi težav s slovenskim jezikom je lahko 
izpite opravljal ustno, kar mu je zelo pomagalo. Hassan je povedal, da 
si je hitro našel prijatelje, ki mu radi priskočijo na pomoč. Hassan je 
perspektiven nogometaš, vključil se je v nogometno društvo, kar mu je 
v veliko veselje. Oba nameravata ostati v Sloveniji.
Irena Štrus je izpostavila, da imamo v Sloveniji zelo majhno število be-
guncev v primerjavi z državami, kot so Jordanija in turčija, ki gostijo tudi 
po milijon in več beguncev; v Jordaniji je namreč vsak peti človek begu-
nec iz Sirije. Ne glede na majhno število beguncev se v Sloveniji še vedno 
srečujemo s težavami, povezanimi z begunsko krizo, kot so diskriminaci-
ja in težko iskanje primernih prostorov za azilne domove.
Pogovor s predstavnico Azilnega doma in priseljencema je bil za dijake 
naše šole dragocena pozitivna izkušnja, saj smo lahko dobili informacije 
iz prve roke. Vsem trem gostom smo hvaležni za odziv na povabilo in 
deljenje svojega znanja in življenjskih izkušenj.  Maja PAVČNIK, 4.c

STRASBOURG IN EVROPSKI PARLAMENT 
V petek, 20. 1. 2017, smo se dijaki 2. b skupaj z šestimi dijaki 2. a 
razreda odpravili na simulacijo evropskega parlamenta v Strasbourg, 
kamor smo bili povabljeni v okviru nagrade natečaja eurošola. Po 10-

urni nočni vožnji 
smo prispeli pred 
stavbo ene glav-
nih institucij eU. 
Sledil je skromen 
zajtrk, nato pa 
smo, ob deveti 
uri, pričeli z de-
lavnicami. Zbrali 
smo se v glavni 
dvorani evropske-
ga parlamenta, 

kje nas je nagovoril francoski poslanec. Sledila je kratka prestavitev 
posameznih šol iz 21 sodelujočih držav. Gimnazijo Litija in s tem Slove-
nijo sva predstavila Jerneja Logaj in Leon Ciglar. Po končanih predstavi-
tvah smo spoznali nemškega evropskega poslanca Michaela Gahlerja. 
Odgovoril nam je na številna pereča in aktualna vprašanja, vse od po-
sledic Brexita, njegovih vplivov na eU kot tudi za Združeno Kraljestvo, 
do zmožnosti eU, da se sooči z politično destabilizacijo. Sledilo kosilo 
v jedilnici evropskega parlamenta, nato pa delavnice, kjer smo dijaki 
v 6 ločenih skupinah diskutirali o 6 različnih temah, kot npr. Finančna 
pomoč evropi in Prihodnost mladih. O naših rešitvah smo kasneje v 
parlamentu tudi glasovali. Ob koncu dneva smo se polni dobrih vtisov 
in novih spoznanji o evropi in evropski uniji odpravili iz mogočne zgrad-
be evropskega parlamenta proti našemu hotelu, kjer smo utrujeni od 
vožnje in napornih aktivnosti v parlamentu hitro zaspali. Naslednji dan 
smo se v dopoldanskih urah odpravili na ogled starega mestnega jedra 
Strasbourga in male Francije. Navdušila nas je čudovita arhitektura in 
pisane izložbe, ki so bile še vedno okrašene v poznem božičnem duhu. 
Popoldne smo se ponovno usedli na avtobus in se prešerno odpeljali 
proti francoski prestolnici, prečudovitem Parizu.
  Jerneja LOGAJ, Leon CIGLAR, 2.b

DRZNO IN žAREČE
Na OŠ Gabrovka in POŠ Dole pri Litiji se že nekaj 
let dogaja veliko likovnega in ustvarjalnega. Ne 
samo, da v prostorih njihove šole visijo čudoviti li-
kovni izdelki, njihova likovna izraznost se širi tudi na 
zunanjo podobo 
šole - na poslika-
vo notranjih sten 

in hodnikov, zunanjih zidov, bal-
konske ograje in celo vrtne lope.
Leta 2014 so devetošolci v svo-
jevrstnem grafitarskem stilu 
poslikali dolg zid (škarpo) ob 
dvorišču za gabrovško šolo. Na-
slednje leto so dolske učenke pri 
izbirnem predmetu likovno snovanje poslikale balkonsko ograjo, 
ravno ko je šola dobila novo rumeno fasado. Ograja se že na daleč 

kiti v žarečih barvah in 
dinamični, vendar premi-
šljeni kompoziciji. Lotile 
so se tudi velike vrtne 
lope, ki stoji ob športnem 
igrišču nad šolo, in ki je 
pred obdelavo z barvami 
kazala precej dotrajan in 
pust obraz.
Letos pa je nova genera-

cija ustvarjalnih likovnic poživila tudi notranjost dolske šole z ne-
žnimi, pa tudi iskrivimi in udarnimi motivi. Kje se bo njihova drzna 
ustvarjalnost ustavila, ne vemo; vemo pa, da sta obe šoli zaradi ža-
rečih barvnih poslikav bolj živ in navdihujoč prostor.  Maja SeVeR

VRTEc ČEBELIcA

ZIMA, SNEG, IGRA, UČENJE …
Voda je tisti naravni element, ki je za katerokoli starost 
otroka zelo privlačna, zanimiva in omogoča obilico de-
javnosti. Ker je bil mesec januar zelo mrzel in zasne-

žen, sva s sodelavko želeli s pomočjo poskusov otrokom prikazati 
različna agregatna stanja vode. Snežne, mrzle dni smo izkoristili 
za procesno učenje in vesele zimske radosti na snegu. Vsakega je 
bilo nekaj. 
Preko poskusov so otroci lahko pridobivali znanja o različnih agre-
gatnih stanjih vode, jih fotografirali, predvidevali rezultate, ji pri-
merjali in utrjevali svoja nova znanja. Agregatna stanja vode so 
uprizorili tudi plesno, risali z ledenimi kockami, risali po snegu … 
Poskuse s taljenjem snega, ledu in izhlapevanjem vode, so primer-
jali s kroženjem vode v naravi in ustvarili primerjalni plakat.
Zelo veselo je bilo vsako-
dnevno uživanje na snegu. 
Pred tem pa dnevno tre-
niranje oblačenja pajacev, 
bund, čevljev, šalov, kap, 
rokavic. tisti, ki so se smu-
čali tudi smučarskih čevljev 
in smuči. A vse to se splača, 
ko vidiš veselje in napredek 
otrok. Otroci so pridobili 
veliko na samopodobi, ko 
so opazili kaj zmorejo pri skrbi zase. Viden napredek je bil tudi pri 
smučanju. Spretno so se spuščali po klancu, plužno zavijali in se 
ustavljali, med spustom premagali oviro, pobrali obroč, se povzpeli 
samostojno na klanec … Nič manj niso bili zadovoljni tisti, ki so se 
preizkusili samo na tekaških smučeh na ravnini ali spuščanju in 
vlačenju z bobi. V kombinirani skupini Pikapolonic je lahko vsak 
počel tisto, kar mu je bilo najbolj všeč, primerno njegovi starosti in 
njegovim zmožnostim. Pomembno je, da so uživali.
Veliko možnosti različnih aktivnosti in novega znanja nam da mrzla, 
zasnežena zima. Ne smemo tega zamuditi in otroke prikrajšati za 
to veselje.  Za male pikapolonice Marinka L. in Simona R.

MESEc KULTURE V VRTcU POLhEK POLŠNIK
Mesec februar 
smo v vrtcu 
namenili spo-
znavanju kul-
ture. Z otroki 
smo z ogljem 
ustvarjali por-
tret Franceta 
Prešerna. Na-
stali so zelo 
zanimivi konč-
ni izdelki. Vsak izmed otrok si je iz papirja izdelal slovensko zasta-
vo. V petek, 10. 2. 2017 smo nastopili na prireditvi ob slovenskem 
kulturnem prazniku, kjer smo se predstavili z deklamacijo z naslo-
vom Zima; Pavla Voje ter zaplesali, zapeli in zaigrali na pesem Adijo 
madam. Z otroki se pripravljamo in že komaj čakamo, da se bomo 
lahko preobleki in zarajali v pustnih maskah.  Vanja KLANŠeK

Ul. Mire Pregelj 4, LItIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČe
(01) 723-18-68

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIh žELJAh
• IZDELAVA POROČNIh PRSTANOV
• PRODAJA NALOžBENEGA ZLATA

• NIZANJE OGRLIc
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PREŠERNO Z “NIKOLAJI”  
OB KULTURNEM PRAZNIKU

Osrednjo občinsko prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku so letos 7.2.2017 v Kul-
turnem centru Litija  bogatile še vedno zelo 
aktualne  Prešernove pesmi, ki nam jih je 

predstavil odlični dramski igralec Pavle Ravnohrib. Njihovo izved-
bo je popestrila še violinistka Nina Pečar in tako smo skozi pesmi 
našega velikega Slovenca kulturniki ponovno opominjali na pomen 
kulture in narodne zavesti. S slovensko pesmijo nas je kot vedno 
navdušil Zbor sv. Nikolaja Litija pod vodstvom zborovodkinje Hele-
ne Fojkar Zupančič. In zopet smo po njihovem nastopu ostali brez 
besed. Hvala za vašo vrhunskost! Župan Občine Litija g. Franci Ro-
kavec je nagovoril zbrano kulturno publiko in se zahvalil vsem  kul-
turnim društvom v naši občini. Program je povezoval Luka Bregar. 

In za zaključek še misel iz veznega teksta: “Ljudi so drevesa skozi 
stoletja vedno znova očarala s svojo starostjo, trdoživostjo, lepoto 
ali častitljivostjo. Drevesa so kot glasniki preteklosti, nosilci kul-
turnega spomina in močnega simbolnega pomena, zato jih lahko 
primerjamo s kulturo. Kot včasih zaradi gozda ne vidimo dreves, 
tako gledamo tudi na kulturo, kot nekaj samoumevnega, včasih ne-
potrebnega, preveč potratnega, pa vendar nekje prepričani v pod-
zavesti, da brez kulture ne moremo, zato je naša slovenska  kultura 
kot drevo. eno od dreves, ki ga zaradi velikega gozda ne opazimo. 
Njegove korenine, naša tradicija in dediščina, so njen temelj, iz njih 
poganja močno deblo, ki nosi ponosno razvejano krošnjo, krošnjo, 
ki se bohoti v svoji raznolikosti, širini, prepoznavnosti, vseobsežno-
sti, ki je vidna že na daleč, ki vso svojo lepoto poklanja človeku ter 
mu daje mir in zavetje. to je naša slovenska kultura. (H. Haupt-
man).”

TINA IN GORAZD NASMEJALA  
ABONMAJSKO PUBLIKO

V četrtek, 26. janu-
arja, sta naše abo-
nente nasmejala iz-
vrstna tina Gorenjak 
in Gorazd Žilavec, v 
zabavni in poučni ko-
mediji iLutka. Odlič-
no predstavo smo 
nadgradili tudi s pre-
senečenjem, saj je 
ravno ta dan Gorazd 
praznoval rojstni dan, 
in mu je cela dvorana 

zapela Vse najboljše. tako lepo, da so ga presenetile celo lastne 
solze sreče. Hvala odlični ekipi Zavoda Novi zato. Ptuj za čudovit 
večer.  Vsem želimo še veliko ustvarjalnih uric, našim abonentom 
pa hvala za sodelovanje.

VABLJENI… 
PRIBLIžEVANJA, ponedeljek, 20.2.2017, ob 19. uri, v modri sobi 
Kulturnega centra Litija 
Gost Anton Peršak - ... OD ReŽISeRJA DO MINIStRA…režiser, li-
terarni komparativist, državni poslanec, župan, pisatelj, publicist, 
nekdanji Demosovec, sedaj minister, od nekdaj pa zgolj kultur-
nik…… Dnevnik (maj 2016) ob imenovanju za ministra: »Je del osa-

mosvojiteljske infrastrukture, brez da bi kadar koli silil v ospredje, 
na okope. takega ministra bi si želela in potrebovala kultura: tiho 
vodo, ki bregove dere.« Z njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič. 

Otvoritev LIKOVNE RAZSTAVE Marije Urankar – Murn 
JAZ, MIŠA – PONEDELJEK, 27.2.2017 OB 19h v avli Kulturnega 
centra Litija
»Avtorica, ki ve kaj hoče, in kako do tega priti. Široka paleta intere-
sa, ki zajema vse, od osnovnih tehnik do strukturno diverzificiranih 
elementov likovne ustvarjalnosti, kot so ready made, mozaik ter 
tehnika informela, govorijo o poglobljenem interesu, permamen-
tnem izobraževanju ter o filozofskem odnosu do likovnega polja. 
Ženstvena, subtilna vsebina formalno različnih tehnik ter vsebin go-
vori o celovitem pristopu, ne samo likovnosti temveč tudi o življenju 
samem. torej, pred nami so zrela dela zrele avtorice.« Je zapisal 
mag. Zoran Poznič. 

MARČEVSKE OTROŠKE MATINEJE
V mesecu marcu se bomo na matinejah srečali dvakrat. Prvič v 
soboto, 11. marca, ko si bomo ogledali predstavo Čebelarjeve 
čebelice v izvedbi Gledališča Makarenko. 25. marca pa nas bo 
obiskalo Gledališče Smejček. Z njimi se bomo zabavali ob pred-
stavi Gnilko in Zdravko. Prav gotovo bosta obe predstavi poučni, 
zato si le rezervirajte termine, in nas ob 10h obiščite v Kulturnem  
centru. 

GLEDALIŠKI ABONMA - DODATNA – GRATIS PREDSTAVA 
IZReDNI teAteR ŠKUD tOMBAS vas vabi na ogled njihove nove 
predstave z naslovom ZAGONIMO SLOVeNIJO, v četrtek, 23.  
marca 2017, ob 19.30, v Kulturni center Litija. Več o predstavi na 
www.jzk.si. Abonenti vabila prejmete po pošti. 

OTVORITEV RAZSTAVE  
»LITIJSKI PUSTNI KORZO«

24. februarja 2017, ob 18. uri, bomo 
v muzeju odprli pustno razstavo z 
naslovom »Litijski pustni korzo«, kjer 
bomo v sliki in besedi predstavili slav-

no preteklost litijskih karnevalov, ki so privabljali obiskovalce ne 
le iz Slovenije, temveč tudi iz drugih jugoslovanskih republik. Na 
razstavi bo razstavljeno originalno gradivo iz zlatih časov litijskega 
karnevala, obljubljamo pa tudi filmsko presenečenje!  VABLJeNI!

DAN ODPRTIh VRAT – KULTURNI PRAZNIK
V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo v muzeju 8. 
februarja organizirali vodene oglede po muzejskih zbirkah. Našteli 
smo preko 100 obiskovalcev, kar je kar tretjino več kot lansko leto. 
Izredno smo veseli, da se toliko Litijanov in obiskovalcev iz drugih 
krajev zanima za našo bogato preteklost, katere določene odtenke 
smo šele pričeli odkrivati. Veliko dela nas še čaka, zato smo hvale-
žni za vsak obisk in vsak najmanjši podatek ali prispevek našemu 
delu. Hvala vsem, ki ste nas 8. februarja obiskali!

PROŠNJA OBČANKAM IN OBČANOM:
Mestni muzej Litija se trudi ohraniti in zbrati litijsko dediščino – 
predmete, dokumente, fotografije, vse, kar je povezano z življenjem 
in delom naših prednikov.
Priložnostna razstava »Litijski pustni korzo« bo prikazala nekdanje 
pustne karnevale, originalne predmete povezane z njimi, prvič pa 
bomo predvajali tudi 16 mm film na kolutu iz leta 1959. Film, ki 
ga je v muzej prinesel g. Ciril Golouh, tehnično pa obdelal Frenk 
Babnik, AtV Signal Litija, prikazuje pustno dogajanje, ko se je Li-
tija spremenila v kitajsko mesto Li-ti-taj-tung. takšni predmeti so 
neizmerno dragocena pričevanja o nekdanji Litiji, ki so bila do zdaj 
skrita očem javnosti.
Zato prosimo vse, ki hranite doma kakršnokoli gradivo in ki 
vam morda ne pomeni veliko, da ga prinesete v muzej, bodisi 
pokazat ali pa posodit za evidentiranje. Generacije zanamcev 
vam bodo hvaležne za prispevek pri ohranjanju naše prete-
klosti.

PRVA PRIBLIžEVANJA V LETU 2017
Povsem na mestu je novo leto začeti z nasmehom ali 
vsaj dobro voljo na obrazu. Prvi gost letošnjih Pribli-
ževanj je bil zato tone Fornezzi tof, ki je na področju 
satire oral ledino. Z oddajo Moped show je prek ra-

dijski valov poskrbel za dobro voljo pri poslušalcih. tof je s spomini 
sprožil nekaj salv smeha. Ko je opisoval svoje dogodivščine s kole-
gom Pleterskim, po-
tovanje z mopedom 
na severni tečaj ali 
pot s čolnom na 
Dunaj, smo izvedeli 
v kako neverjetne 
podvige se je spu-
stil. Svojo vitalnost 
pri skoraj 83 letih 
je pripisal športne-
mu življenju, saj je 
prejemnik številnih 
nagrad na svetov-
nih novinarskih tekmovanjih. Je pobudnik kolesarskega maratona 
Franja, teka treh src ipd. tof je bil mnogim trn v peti, a je s huma-
nitarnimi akcijami zagotovo spremenil marsikatero življenje. Satira 
pa je bila v komunističnih časih ventil, ne samo za njegovo ekipo, 
predvsem za vse njegove poslušalce. Foto: Mateja Sladič Vozelj

POTOPISNO PREDAVANJE O MALEZIJI
Konec februarja bo v litijski knjižnici potopis o Maleziji, deželi pri-
jaznih ljudi, naravnih lepot in kulinaričnih dobrot. Brane ternovšek 
se bo na podlagi izkušenj štiriletnega bivanja v tej tropski deželi 
osredotočil na zgodbo o sobivanju različnih etničnih skupin, Ma-
lajcev, Kitajcev, Indijcev in domorodcev. Spoznali boste najlepše 
plaže s turkiznim morjem, odkrili multikulturno arhitekturo, lepote 
deževnega gozda in koralno bogatega morja, ter življenje v slonjem 
zavetišču. Predavanje bo v Knjižnici Litija, 28. 2. ob 19. uri. 

SRDJAN žIVULOVIć, FOTOGRAFSKA RAZSTAVA  
PULITZERJEVEGA NAGRAJENcA

Na Približevanjih lani so obiskovalci prisluhnili pogovoru, v začetku 
marca pa bodo lahko spoznali še njegova dela. Srdjan Živulović 
je za fotografijo prebežnikov na poti prejel Pulitzerjevo nagrado. 
Priznani fotoreporter je več let delal za Delo, od leta 1992 pa ima 
svojo agencijo Bobo. Z agencijo Reuters sodeluje že 26. leto. Nekaj 
otroških dni je preživel tudi v Šmartnem pri Litiji. O migrantski krizi 
je dejal: Moja velika želja je, da takšnih stvari ne bo potrebno več 
fotografirati, saj obstaja milijarda lepših stvari kot je to. Srečanje in 
fotografska razstava njegovih del bo v četrtek, 2. marca ob 19. uri, 
v Knjižnici Šmartno. 

BOŠTJAN GORENc – PIžAMA V LITIJI
Pižama, letnik 1977 je večini znan po svojem satiričnem delova-
nju, čeprav je že od malih nog zaljubljen v jezik, ki je tudi skupni 
imenovalec vsega, s čimer se ukvarja. Po gimnaziji, kjer je prvič 
stopil na odrske deske in začel rapati, se je vpisal na študij an-
gleščine. Največji delež pisnega delovanja zavzema prevajanje. 
Boštjan je mladim bralcem prevedel Kapitana Gatnika, Gospoda 
Gnilca, Čudo, odrasli ga poznajo kot prevajalca sodobne fantazij-
ske serije Pesem ledu in ognja. Na knjižnem sejmu v novembru je 
prejel nagrado za knjigo leta, to so SLOLvenski Klasiki 1. Literarni 
večer s Pižamo bo v Knjižnici Litija, v torek 7. 3. ob 19. uri.

DR. BLAžKA MUELLER POGRAJc
V mlajših letih nas je pozdravljala s tv ekranov, spoznali smo jo kot 
voditeljico številnih prireditev, a je v prvi vrsti izvrstna prevajalka 
iz španščine in portugalščine, ki je v lanskem letu doktorirala. Na 
Približevanja v Kulturni center Litija bo prišla 27. 3. ob 19. uri. 

Aleksandra MAVRetIČ

ZGODBA IZ ČAKALNIcE ZD LITIJA
Bila je nedelja in, če človek z ničemer ne more omiliti bole-
čine pač obišče ambulanto nujne medicinske pomoči. tam 
pa ni ekipe prve pomoči, ker so na terenu. Na vratih visi 
obvestilo, ki preusmerja bolnike v ZD Zagorje ali Ljubljano. 

Ko prispeš v ZD Zagorje te tudi tam čaka podobno obvestilo. Mojemu 
šoferju se mudi na delo zato se vračava nazaj v Litijo. tokrat je ekipa 
prisotna, medtem, ko čakam na pregled mi tehnik izroči obrazec, ki 
ga moram izpolniti pred pregledom v ambulanti. Ko izpolnjujem obra-
zec me zmoti člen očitno povzet iz Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ki v skladu s 5. točko 2. odstavka 252 člena pravil obve-
znega zavarovanja seznanja z možnostjo, da boste morali za pregled 
v naši ambulanti doplačati pregled, če se izkaže, da ta ni bil nujen. tik 
predno pridem na vrsto se na vratih pojavi zdravnica z opravičilom, 
da gre za življenje in mora na teren. Preusmeri me v trbovlje, zaradi 
hudih bolečin se mi zdi ponovna vožnja proti Zasavju preveč tvegana, 
ker nimam šoferja mi ne preostane drugega kot, da se vrnem domov 
in še naprej trpim neznosne bolečine. Čez dve uri pokličem po telefo-
nu in povem, da sem v zelo slabem stanju. »Kar pridite vas bomo po-
gledali«. In tako se že tretjič odpravim v Zdravstveni dom. Ko prispem 
v ambulanto me zdravnica pričaka na vratih z vnovičnim opravičilom, 
da mora na teren. In tukaj se mi glede na zgoraj naveden člen iz pravil 
obveznega zdravstvenega zavarovanja postavlja vprašanje:« Kdo bo 
pa meni povrnil potne stroške za tisti dan opravljenih 70 kilometrov 
vožnje za prazen nič«? Žal je v čakalnicah ZD Litija med čakajoči-
mi pacienti slišati vse več negativnih izkušenj, ki se navezujejo prav 
na ambulanto nujne medicinske pomoči in opravljanjem dežurstev 
zdravnikov v času rednih ambulant. Pokrivanje Litijske občine samo 
z eno dežurno ekipo nujne pomoči glede na oddaljenost krajevnih 
skupnosti in število prebivalcev v občini pa absolutno zahteva doda-
ten temeljitejši premislek v dobro tistih, ki morda res niso življenj-
sko ogroženi pa vseeno potrebni pomoči v nekem doglednem času. 
Očitno je, da je izgovor na pomanjkanje denarja dokončno povozil 
Kodeks etičnih in moralnih načel s katerim te v dobro pacientov filajo 
že v prvem letniku Zdravstvene šole. In, ko smo že pri varčevanju me 
še vedno bode v ušesih novoletno voščilo kolektiva delavcev ZD Litija, 
ki se je kar dolgo obdobje vrtelo na Radiu 1. Lepa ampak draga ge-
sta, čeprav bi vsebina na kakšnem ročno izdelanem plakatu obešena 
na vratih ZD Litija lahko zastonj vsebovala to isto voščilo, vsem na 
očeh kot tisto obvestilo, ki nas preusmerja po pomoč v druge občine. 
Če prav vem je bil ZD Litija zgrajen s samoprispevkom občanov za 
občane prav z namenom zagotavljanja kakovostnih in vsem enako 
dostopnih zdravstvenih storitev.  Karmen VeRDONIK

KUltURni KoledaR
DATUM URA DOGODEK LOKAcIJA

SRe 22.2. 19.00 4. INteRNI NAStOP UČeNCeV GLASBeNe ŠOLe LItIJA - ŠMARtNO DVORANA
GŠ LItIJA - ŠMARtNO

Čet 23.2.

9.00 OBČINSKI OtROŠKI PARLAMeNt OBČINA LItIJA
16.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA GABROVKA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARtNO

19.00 POtOPISNO PReDAVANJe ZVONetA ŽIGONA O BIVANJU MeD eSKIMI OZ. INUItI (BeSeDA BO teKLA  
tUDI O SODOBNeM MISIJONARStVU) KNJIŽNICA ŠMARtNO

Pet 24.2.
18.00 RAZStAVA »LItIJSKI PUStNI KORZO« MeStNI MUZeJ LItIJA
19.00 OtVORIteV RAZStAVe ALBeRtA COPeLLA - APOKALIPSA MC LItIJA

SOB 25.2. 10.00 OtROŠKI PUStNI ŽIV ŽAV ŠPORtNA DVORANA LItIJA
PON 27.2. 19.00 ODPRtJe LIKOVNe RAZStAVe: JAZ, MIŠA KULtURNI CeNteR LItIJA
tOR 28.2. 19.00 POtOPIS: MALeZIJA-BRANe DRNOVŠeK KNJIŽNICA LItIJA
Čet 2.3. 18.00 FOtOGRAFSKA RAZStAVA IN POGOVOR S PULItZeRJeVIM NAGRAJeNCeM: SRDJAN ŽIVULOVIć KNJIŽNICA ŠMARtNO
PON 6.3. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA VAČe

tOR 7.3.
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LItIJA
19.00 LIteRARNI VeČeR: BOŠtJAN GOReNC PIŽAMA, IGRALeC, StAND UP KOMIK, PISAteLJ, PReVAJALeC KNJIŽNICA LItIJA

Čet 9.3. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARtNO
SOB 11.3. 10.00 OtROŠKA MAtINeJA: ČeBeLARJeVe ČeBeLICe KULtURNI CeNteR LItIJA
Pet 17.3. 19.00 PReMIeRA GLeDALIŠKe PReDStAVe: KAJ PA, Če ReS PRIDeJO? GLeDALIŠKA SKUPINA KD PAVLe VOJe POLŠNIK  DVORANA NA POLŠNIKU

SOB 18.3.
19.00 PReMIeRA PO PReMIeRI: KAJ PA, Če ReS PRIDeJO? GLeDALIŠKA SKUPINA KD PAVLe VOJe POLŠNIK  DVORANA NA POLŠNIKU
20.00 GLeDALIŠKA PReDStAVA: PReMIeRA ZAGONIMO SLOVeNIJO; IZReDNI teAteR ŠKUD tOMBAS KULtURNI CeNteR LItIJA

tOR 21.3. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LItIJA

Čet 23.3. 
16.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA GABROVKA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARtNO
19.30 ABONMA: ZAGONIMO SLOVeNIJO; IZReDNI teAteR ŠKUD tOMBAS KULtURNI CeNteR LItIJA

Pet 24.3. 18.30 PRIReDIteV OB DNeVU ŽeNA IN MAteRINSKeM DNeVU DVORANA NA POLŠNIKU 
SOB 25.3. 10.00 OtROŠKA MAtINeJA: GNILKO IN ZDRAVKO KULtURNI CeNteR LItIJA
NeD 26.3. 17.00 PReDStAVA DOM ZA OStAReLe OBČANe; PRIReDBA PO KNJIGI DOM DOM tONetA PARtLJIČA DVORANA RIBČe

PON 27.3. 
18.00 RAZStAVA MALe LILe IN CICI LILe KNJIŽNICA LItIJA
19.00 PRIBLIŽeVANJA: DR. BLAŽKA MüLLeR POGRAJC KULtURNI CeNteR LItIJA

tOR 28.3. 19.00 POtOPIS: KAtARINA HOČeVAR-JUŽNA AFRIKA KNJIŽNICA LItIJA

SRe 29.3. 18.00 RAZStAVA: »LItIJA V OBJeKtIVU PetRA NAGLIČA« - FOtOGRAFSKA RAZStAVA IZ 30. Let 20. StOLetJA  
V POČAStIteV PRAZNIKA MeStA LItIJe MeStNI MUZeJ LItIJA 

Čet 30.3. 19.00 ZANIMIVA ZNANOSt: DR. JeRNeJ KOtAR, ZGODOVINAR KNJIŽNICA ŠMARtNO
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

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
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ZLHT - Regionalni center NVO
BREZ ALTERNATIVNE 
KULTURE NI UPORA 

PROTI NESMISLU
V ZLHt - Regionalnem centru NVO smo kot nevladno organizacijo 
s potencialom prepoznali tudi Medgeneracijsko glasbeno društvo 
Litija. Preberite zakaj.
V Litiji se dolga leta na področju glasbe (alternativa, jazz, pop, 
etno...) ni dogajalo praktično nič. Dogodkov, s katerimi bi predsta-
vljali in spodbujali tovrstno glasbo ni bilo, je izpostavil Dejan Baš iz 
MGD Litija. 
Društvo je bilo ustano-
vljeno zaradi prepotrebne 
pomoči litijskim glasbe-
nim ustvarjalcem. Pravijo, 
da so nastali kot odgovor 
na izrazito kapitalistično 
usmerjenost glasbenih za-
ložnikov. Postali so organi-
zacija, ki zastopa lokalne 
glasbenike, jim pomaga pri snemanju in izdajanju glasbenih izdelkov, 
pri odnosih z javnostmi, začeli pa so tudi z organizacijo koncertov. 

MGD LITIJA SO V PROGRAMU NVO S POTENcIALOM
MGD Litija so z vstopom v program NVO s potencialom upravičeni 
do dodatne podpore ZLHt Regionalnega centra NVO pri krepitvi 
njihove organizacije. Na podlagi potreb, ki so jih zaznali v okolju in 
nekaterih notranjih – organizacijskih pomanjkljivosti, je bil na ZLHt 
Regionalnem centru NVO pripravljen načrt krepitve organizacije 
MGD Litija. V programu se bodo člani dodatno usposabljali za ma-
nagement glasbenih skupin, deležni bodo svetovanja pri promociji 
prireditev in pomoči pri povezovanju s sorodnimi organizacijami iz 
zasavske regije. 

NEPOGREŠLJIVI PRI PRIREDITVAh V LITIJI
Člani MGD Litija so nepogrešljivi pri praktično vseh večjih prire-
ditvah v občini Litija. V sodelovanju z ZKMŠ Litija organizirajo Raj 
mladosti, Litijski tek, Zarjavele trobente, letos pa bodo sodelovali 
tudi pri tradicionalnem pustnem karnevalu. Njihov največji samo-
stojni projekt je dvodnevni Festival F52, ki ga že četrto leto pripra-
vljajo v parku prekrasnega dvorca Ponoviče pri Litiji. Gre za tre-
nutno največji glasbeni dogodek v občini po številu nastopajočih. 

GLASBA JE POMEMBEN ELEMENT  
KAKOVOSTI žIVLJENJA

Kaj pomeni glasba za kakovost življenja? Kakšen je pomen alter-
nativne kulture? Kaj pomeni festivalsko vzdušje za Litijo? Na ta 
vprašanja nekateri odgovorijo jasno, drugi pa jih naslavljajo s ura-
dniškim žargonom preživetega sistema in prav tako obravnavajo 
tudi kakovost življenja.
Brez alternativne kulture ni kulture, ni inovativnega razmišljanja, ni 
drugačnosti, ni napredka, ni enakopravnosti, ni srečevanja različnih 
pogledov na svet, ni upora proti nesmislu, ni razmišljanja izven okvi-
rov, ni razvoja kritične misli, poudarja Dejan Baš iz MGD Litija.
Celoten članek si preberite na www.consulta.si 

KAVARNA NVO
Vabljeni na sproščena srečanja nevladnih organizaciji iz za-
savske regije v okviru Kavarne NVO, kjer bomo v kreativnem 
vzdušju iskali rešitve za potrebe okolja, kjer živimo in delujemo. 
Dobrodošli vsi tisti, ki želite aktivno prispevati k reševanju iz-
zivov skupnosti. Za teme in termine spremljajte spletno stran 
www.consulta.si ali www.facebook.com/RegionalnicenterNVO. 
Za kavo bo poskrbljeno!

 

27. OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
V četrtek, 23.2.2017, se bodo učenci osnovnih šol, 

z območja litijske in šmarske občine, že 27. srečali na občinskem 
otroškem parlamentu. tema letošnjega otroškega parlamenta je 
OtROCI IN NAČRtOVANJe PRIHODNOStI. Mladi parlamentarci se 
bodo na razpravi dobili v občinski sejni sobi in predstavili sklepe, 
ki so jih sprejeli na šolskih parlamentih. V mesecu marcu se bodo 
udeležili regijskega otroškega parlamenta, v mesecu aprilu pa dr-
žavnega, ki ga vsako leto gosti parlament RS. Več o srečanju pa v 
prihodnji številki občana. 

OTVORITEV RAZSTAVE APOKALIPSA
V petek, 24. februarja se nam v MC Litija pridružite na razstavi Apo-
kalipsa. Avtor slik je Kubanec Alberto Copello, ki se je po petintri-
desetih letih premora ponovno odločil poprijeti za čopič in platno. 
Poleg zgodbe o razstavljenih slikah boste lahko izvedeli še kaj o 
življenju na Kubi in prisluhnili latinskoameriškim glasbenim ritmom. 
Razstavo bomo otvorili ob 19.00 uri. Vabljeni.

VELIKI OTROŠKI PUSTNI žIV žAV
Leto je naokoli in ponovno je v Litijo prišel pustni čas in z njim že 
tradicionalni veliki otroški pustni živ žav v Športni dvorani Litija. Živ 
žav bo letos v soboto, 25.2. od 10.00 do 12.00!
Letos smo za vas pripravili:
10.00 - Obisk kurentov,
10.15 - čarovniška predstava- čarovnik Jole cole, 
10.55 - glasbena animacija, skupina Pikolovci,
11.20 - plesna animacija s Šolo plesa Aleksandre Košir, 
10.00 do 12.00 -  foto kotiček, kotiček balonov in poslikava 

obraza za otroke.

Lepo vas vabimo tudi na pustno povorko, ki bo prav tako v soboto, 
le da malce kasneje, ob 15.00 uri. (od trgovskega centra na Ježi po 
Cesti komandanta Staneta do prostora pred stavbo občine Litija).

SPREMEMBA ELEKTRONSKIh NASLOVOV Mc LITIJA
obveščamo vas, da smo v Mladinskem centru Litija spremenili  
e-poštne naslove. Staro domeno @mc-litija.si smo zamenjali z 
novo @mclitija.si. Namesto starega naslova: info@mc-litija.si, 
sedaj nov: info@mclitija.si.
Nove naslove lahko pogledate na http://mclitija.si/kontakt/.
V kolikor imate težave z dostavo določenih elektronskih sporo-
čil vas prosimo, da nam to sporočite na info@mclitija.si ali nas 
pokličete na 051 443 410.
Stari elektronski naslovi @mc-litija.si niso več aktivni in pošiljanje 
sporočil nanje ni možno.

Takole SRAMOTNO zgledajo naše ceste v 
montažnem naselju Gradec ulica 25. maja, 
ponekod tudi nevarne za pešce! 
 Stanko SAJOVIC

ZABAVNO IN POUČNO DRUžENJE NA 
KLIŠEJU

Prva meseca tega leta sta na klubu minila v zname-
nju zanimivih izobraževalnih in kulturnih delavnic, 

katerih namen je mladim približati pridobivanje kompetenc 
skozi neformalne načine učenja.
V januarju smo se družili na prvi letošnji Klišejevi iz-
obraževalno-zabavni soboti, kjer smo spoznali osnove 
projektnega managementa in spoznavali kako uspešno 
oddati prijavo na evropske razpise. Koristno druženje 
smo nadaljevali tudi v prvi polovici februarja, saj smo največji slo-
venski kulturni praznik obeležili s čajanko, ki smo jo organizirali v 
klubskih prostorih. Ob piškotih, kavi in čaju smo prebirali najljubša 
literarna dela in izmenjevali mnenja o vlogi kulture in knjižnega je-
zika v življenju sodobnega študenta. turobne dni smo si popestrili z 
obiskom Virtualne hiše strahov, kjer so nas dodobra prestrašili liki 
iz grozljivk in nas spomnili, da se bliža čas pustnih mask. te smo 
letos ustvarili sami in nestrpno čakamo priložnost, da na pustni 
povorki poskusimo predramiti mesto iz zimskega dremeža in z gla-
snim rajanjem skupaj preženemo zimo.
Prihajajoči pust bo imel za Klišejevce letos poseben pomen, saj 
bomo v vlogi organizatorjev sobotnega pustnega dogajanja skrbeli 
za celodnevno pustno rajanje in dobro nočno zabavo ob ritmih Kin-
gstonov. Zatorej vabljeni v našo družbo, da se skupaj poveselimo na 
povorki, posladkamo na stojnici in pričakamo jutro ob dobri glasbi. 
Športni navdušenci pa se nam lahko pridružite tudi na smučanju 
v Katschbergu, ki ga organiziramo v začetku meseca marca. Več 
informacij dostopnih na naši spletni strani in fb profilu Kliše Klub.

PREhOD ZA PEŠcE
Pred nedavnim ste lepo uredili podvoz na Litijski cesti 
za avtobusno postajo Ljubljana-Litija in za Graško dolgo 
in gosto naseljeno ulico. Tu je izhodišče za vsakodnevni 
sprehod ob Savi, katerega pešci veliko uporabljamo.

žal pa ste pozabili urediti prehod za pešce. Mislim, da je nujno 
potreben, saj je cesta zelo vozna in tekanje čez cestišče res zelo 
nevarno! Zanima me, kje tiči vzrok, da niste napravili še kako potre-
ben prehod za pešce oz. ali je mogoče v planu. 

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa 1.4 Color Edition, bencinski motor, 1398 
ccm, 66 kW  (90 KM), rdeča barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel 
Corsa 1.4 Enjoy, bencinski motor, 1398 ccm, 66 kW  (90 KM), rumena 
barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik 
2004, karambolirano vozilo, pokličite za ceno ter še nekaj testnih vozil.

OPEL CORSA COSMO 1.2 16V Letnik: 2006, 
prev. 94000 km, srebrna kovinska barva, ben cinski 
motor, 1229 ccm, 59 kW  (80 KM), 5 vrat, ročni me-
njalnik (5 pr.), KARAMBOLIRANO (prodaja se v celoti).

Pokličite za ceno!

OPEL ASTRA 2.0 CDTI COSMO XSENON  Letnik: 
2010, teh. pregled: 05/ 2018 prev. 241813 km, srebr-
na kovinska barva, diesel motor, 1956 ccm, 118 kW  
(161 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

7.550,00 EUR
OPEL ASTRA 1.4 TURBO ENJOY Letnik: 
2017, svetlo modra kovinska barva, bencinski mo-
tor, 1399 ccm, 92 kW  (125 KM), ročni menjalnik 
(6 pr.), TESTNO VOZILO (garancija) KLIMA.

15.380,00 EUR

OPEL CORSA COSMO 1.2 16V Letnik: 2004, 
teh. pregled: 8/2017, prev. 126557 km, srebrna 
kovinska barva, bencinski motor, 1199 ccm, 55 
kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.330,00 EUR

OPEL ASTRA CLASSIC II 1.6 16V  Letnik: 
2008, prev. 127000 km, srebrna kovinska barva, 
bencinski motor, 1598 ccm, 76 kW  (104 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA.

2.950,00 EUR
OPEL ASTRA 1.6 16V Comfort
Letnik: 2002, prev. 179024 km, srebrna kovinska 
barva, bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW (101 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

1.770,00 EUR

ŠD MAISTER PRAZNUJE TRETJO 
OBLETNIcO 

Člani športnega društva Maister smo „simpatizerji gi-
banja in narave“, kar je postal naš slogan. Navdih in 

motivacijo črpamo iz želje po druženju, aktivno in ustvarjalno preži-
vetem prostem času, predvsem pa nas povezujejo prijateljske vezi. 
Športno društvo Maister je dne 30.12.2016 praznovalo svojo tretjo 
obletnico obstoja, 
zaradi česar smo 
predmetni dogodek 
obeležili z »Nočnim 
pohodom na Sitar-
jevec«. V petek dne 
30.12.2016 smo se 
zbrali na Maistrovi 
ulici 5 ob 18.00 uri, 
od koder smo se z 
lučkami odpravili na 
Sitarjevec dogodi-
vščinam naproti. 
Pohod je minil v odličnem vzdušju, pri tem pa smo lahko na Sitar-
jevcu občudovali v nočnem času lepo novoletno obsijano in razsve-
tljeno mesto Litija. Na koncu smo obljubili, da se tradicionalnega 
pohoda v naslednjem letu udeležimo v še večjem število-mogoče 
tudi z vašo udeležbo?! 

VABLJENI NA NAŠE NASLEDNJE DOGODKE V LETU 2017:
V sezoni 2016/2017 se je povečalo število igralcev badmintona na 
dve skupini, katerega igramo vsak četrtek od 19.30-21.30 ure v 
telovadnici OŠ Gradec. Poleg tega bomo v kratkem objavili letni 
plan aktivnosti v letu 2017. O tem in vsem ostalem vas bomo o vseh 
podrobnostih naknadno obvestili na FB profilu društva. V primeru 
kakršnihkoli vprašanj pa lahko pišete tudi na elektronski naslov 
Športnega društva Maister, sd.maister@gmail.com ali se obrne-
te na predstavnike upravnega odbora društva, ki ga sestavljata 
Mario Japić (031-611-418) in Luka Sterle (031-507-050).
toplo vabljeni vsi zainteresirani, da se nam pridružite!

Športno društvo Maister

Prosim za odgovor. Lepa hvala.  Vladimir OBLAK
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POMEN SAJENJA MEDOVITIh 
RASTLIN

Prebujanje pomladi je tako rekoč že čutiti 
v zraku. Vse daljši dnevi nas vabijo v nara-
vo in prebujajo življenjsko energijo, ki je v 
zimskem času nekoliko zastala in počivala v 

pričakovanju pomladi. tudi narava se prebuja in vsak čas bo za-
cvetela v vsej barvni lepoti. Čebele se bodo letošnjo zimo dodobra 
spočile, saj jim mraz ni dopuščal, da bi zapuščale varno in toplo 

gnezdo. Sonce in toplota jih 
bosta privabila na plano in za-
čele bodo iskati prvo spomla-
dansko pašo. Kar naenkrat jih 
bomo lahko opazovali kako 
letajo iz cveta na cvet in pri-
sluhnili njihovemu brenčanju. 
Hrano jim bodo ponudile prve 
znanilke pomladi, med katere 
sodijo: vrba, resa, zvončki, te-

lohi, trobentice, leska, … to so rastline, ki jih imenujemo medovite 
rastline in ki s svojimi sladkimi izločki v obliki medičine in cvetnega 
prahu dajejo čebelam hrano in omogočajo njihov razvoj. Medovite 
rastline rastejo na poljih, kjer jih kme-
tje sejejo na večjih površinah, kot so 
facelija, ajda, detelja, oljna ogrščica, 
sončnice,... tudi gozdovi so bogati s 
temi rastlinami. Najdemo jih tudi na 
travnikih in na manjših površinah, kjer 
jih sadimo z namenom, da krasijo našo 
okolico, pa naj bodo to okrasni vrtovi, 
zasaditve poti, skalnjakov, čebelnjakov, 
okrasno balkonsko korito, zeliščni nasadi, parki, javne površine,… 
Čebelarska zveza Slovenije s svojimi aktivnostmi že več let spod-
buja sajenje medovitih rastlin. Če razumemo, da so čebele eden 
najpomembnejših živalskih organizmov na planetu, bomo znali pri-

trditi pobudi Čebelarske 
zveze Slovenije in tudi na 
svoji mikro lokaciji poskr-
beli za saditev medovitih 
rastlin in tako naredili ne-
kaj dobrega za ohranitev 
čebel in okolja v katerem 
živimo. Čebele pa bodo še 
naprej vestno opravljale 
svoje osnovno poslanstvo, 
to je opraševanje rastlin in 

poskrbele za hrano, ki je za obstoj človeka nujno potrebna. 
Pri sajenju trajnic pazimo, da so zdrave in imajo lepo razvite ko-
renine. Upoštevamo tudi njihovo končno razrast, da ne posadimo 
preblizu eno zraven druge. Na koncu vedno obilno zalijemo.

~V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih vrst rastlin, vendar pa vse niso 
enako gospodarsko pomembne za čebelarstvo, od teh jih je za če-
bele zanimivih okoli tisoč na katerih lahko najdejo nektar ali cvetni 
prah. Smiselno je posaditi tiste rastline, ki cvetijo in dajejo pelod 
ter nektar v času, ko v naravi ni paše, čebelarji pravimo, da v času 
ko v naravi vlada brez pašno obdobje. V tem času je vsaka sveža 
kapljica nektarja ali košek obnožine v panju še kako dobrodošel. 
Naše čebele nam bodo hvaležne. 
 Jure JUStINeK, Nataša KLeMeNČIČ Štrukelj

POSLANSTVO
Poslanstvo pomeni - delati nekaj takega, kar osrečuje in navdu-
šuje tebe samega in hkrati razsvetljuje druge. to je lani naredila 
Alenka Juvan iz Hotiča, ko je napisala knjigo Nekoč v fari Hotič. 
Razveselila me je tako zelo, da sem na dušek prebral vseh 152 
strani in bil presrečen, ko sem bral zgodbe: o najpopolnejšem po-
narejevalcu denarja iz Prešernovega časa iz dvorca na Boltiji (to je 
tam, kjer zdaj živi Franci Skubic z Ukrajinko); zgodbo o Globodolu 
in o nepoštenem gospodarje-
vem sinu, ki je zanikal svojega 
potomca pa ga je dohitela šiba 
božja; pa zgodba o… Niso me 
navdušile samo zgodbe. Knjiga 
vsebuje tudi rodovnike tistih 
hiš, ki so obstajale še koncem 
prve svetovne vojne iz krajev 
Bitiče, Jesenje, itd. – pač fara 
Hotič. Ko sem knjigo zvečer na 
vajah musicla, ki se ga uči Gle-
dališče GeOSS, pokazal Maji 
iz Verneka, je srečno vzklikni-
la: »tu je tisti stari del mojega 
rodovnika, ki sem ga zaman 
iskala - od tu naprej pa že vem! 
Srečna sem!« Že naslednji dan 
so kupili knjigo v tisti hiši med 
gostilno Juvan in velikim toplarjem na katerem so mega plakati. 
Se kar bojim, da bo zaloga pošla, saj je bilo natisnjenih samo 350 
izvodov. to pa je poslanstvo, a ne, takole osrečiti svoje farane! Pa 
to ni vse, kar pobrskajte po internetu! Mene je Alenka že sprejela 
za prijatelja na facebooku. 
Nekaj podobnega je napisal o Vačah naš župnik Benedik že leta 
1972 (www.vace.si/BeNeDIK.htm); pa Ivan Lovše – v knjigi Fevdal-
na zemljiška posest tirna, v kateri so opisane tudi naše vasi (Široka 
Set, Vovše, Podbukovje in Laze); pa Milan Amon o Konjšici; pa o 
Polšniku…. Zdaj prebiramo te knjige in avtorjem sporočamo napa-
ke, ki so se jim nehote vrinile. tako bo drugič manj napak. Vse sem 
prebral in ugotovil, da sem z vsemi v sorodu!
Dragi sorodniki! Rad nas imam!  Zvonček Norček

IZGNANSTVO V OPOMIN
Na Dolah je dne, 29. 1. 2017, potekal le-
tni zbor članov KO Društva izgnancev. Vse 
navzočečlane in goste je najprej pozdravila 
predsednica hedvika Sevšek, ki kljub zdra-

vstvenim tegobam z zavzetostjo opravlja to delo. Sledil je nastop 
skupine Izgnanci, ki so s pesmijo Dolga pot, ki je med drugim tudi 
himna DIS-a, zarezali v najglobje občutke vsakega izmed prisotnih, 

kako se težke zgodbe posameznikov, ki so bili izseljeni in na silo od-
peljani iz teh krajev, ne smejo nikoli več ponoviti. Pregnanstvo ljudi 
iz Gradišč, Spodnjih Jelenj, do Dol, od koder so pregnali vse pridne, 
delovne ljudi, kmete, gospodarje, oglarje in otroke. Bili so deležni 
raznih oblik šika-
niranja, saj so jih 
označevali kot »ci-
gansko bando«. Bili 
so tujci v tujem, 
pretežno nemškem 
okolju. 
Sledil je zbor, ki ga 
je vodil dolgoletni 
tajnik Stane Kme-
tič, ki pretežni del 
dela opravi sam, zavedajoč se, da društvo sestavlja večina starej-
ša populacija. Z minuto molka so počastili preminule, podelili tri 
priznanja in sprejeli in potrdili posamezna poročilain program dela 

za naslednje ob-
dobje. Obsežne 
so bile informa-
cije ga. Zdenke 
Kaplan, članice 
IODS, ki je raz-
jasnila in odgo-
vorila na mnoge 
pomisleke glede 
uveljavljanja pra-
vic izgnancev. 
Spomnila je, da 

izgnanstvo ne samo njo, temveč večino še živečih, spremlja celo ži-
vljenje, da je mnogim vzelo šolanje, starše, jih oropalo za mladost, 
da se tega ne sme nikoli pozabiti. Želim si, da bi jo slišali tudi drugi. 
 Jožica VRtAČNIK

POPRAVILO OBČINSKE POTI  
NA SERUČ

Seruč je krajevno ime 330 let stare kmetije, ki je vpe-
ta na sredino strmega pobočja zahodno od vasi Pol-
šnik, na pol poti do zadnjih hiš v dolini ob Polšniškem 

potoku. Življenje na Seruču je v idilični lepoti gozdov in travnikov, 
kar kilometer zgoraj oddaljeno od prijaznih sosedov Spodnjega Pol-
šnika in enako spodaj in preko doline do razpotegnjene vasi tepe. 
Zemlja je skromnejša, ob zaposlitvi ali pokojnini, lahko dokaj samo-
zadostno preživi le ena družina. Najhujša težava je strm plazovit in 
v snegu zelo nevaren dostop. Z močnim terenskim vozilom se ve-
čina težav preseže, vseh pa ni mogoče. Prejšnji lastnik je novo pot 
vrezal večinoma v lažji smeri. Odslužena uradna občinska cesta se 
zaraščena izgublja v gozdu. Še vedno pa je do domačije ostal eden 
najtežjih dostopov v okolici. 
Ko sem pred osemnajstimi leti posest kupil, že zelo zanemarjeno in 
popolnoma brez opreme, sem si naložil veliko breme. Veselil sem 
se skorajšnje upokojitve in kolikor je bilo v moji moči sem zavihal 
rokave ter kmetijo rešil gotovega propada. Malo bolje je, vendar je 
ostalo še precej urejanja za prihodnji rod ali novega lastnika. Pot 
sem na svoje stroške tudi v celoti dodobra obnovil in nasul. Stalno 
sem jo vzdrževal in enako svoj del tudi soseda Kotar in Hribar. V sili 
je pot vedno odprta vsem, ostalim lastnikom pa vedno v ekonom-
sko rabo. V toplejšem delu leta pa zaradi paše delno ograjena. Čas 
in narava sta v strmini vedno znova napravila svoje in ponovno je 
bilo hudo. Večkrat je obupal poštar in vsak obiskovalec se je zbal 
za vozilo. 
Sredi lanskega novembra pa sem na poti do doma, nič hudega slu-
teč, zabredel v izvir vode sredi poti. Hitro sem zbežal iz v globoko 
blato pogreznjenega nevarno nagnjenega težkega vozila. Šele če-
trti dan, smo s prijaznimi sosedi in precej mehanizacije, le uspeli 
varno rešiti vozilo. Da je na tem delu resna težava, je prepoznal 
tudi predsednik krajevne skupnosti in oba soseda, ki sta lastnika 
travnikov ob poti. Složno so se dogovorili za delno sanacijo odseka 
z razširitvijo ozkih in nevarnih delov. tudi za poglobitev neugodne-
ga odvodnjavanja, kar je skupaj oteževalo pristop tudi modernim 
kmetijskim strojem in spravilu lesa. Hitro je prišel odličen izvajalec 
in strokovni gradbeni poseg se je nemudoma začel. Za orodja smo 
poprijeli vsi, vključno s predsednikom krajevne skupnosti, ki je po-
zno v noč s strojnim valjarjem utrjeval vozišče. Lep primer sloge, 
preudarnosti in skupne dobronamernosti na podeželskem obrobju. 
tristo metrov sanirane poti je za vse nas krajane Spodnjega Pol-
šnika zelo velika pridobitev. Veseli uspeha, smo skupaj nadoknadili 
porabljeno energijo in nazdravili ob polni mizi, popolnoma naravno 
pridelane domače hrane.
Ko sem v naslednjih dneh za stroji ponovno gladil vozišče, sem se 
zamislil in na novo počutil enakovredni krajan in državljan. V hladu 
turobnega novembrskega vremena, se takrat ni videlo do triglava 
temveč komaj do bližnjega Žamboha, a Seruč je za precej časa 
ogrelo toplo jesensko sonce.

V imenu vseh s hvaležnostjo, seručar Pavel ZDeŠAR.

ZBOR ČLANOV
VABILO

Vabimo vas na redni letni zbor članov 
Društva diabetikov Litija in Šmartno, ki bo 

v torek 21. marca 2017 ob 17. uri v veliki 
sejni sobi Občine Litija.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika
2. Izvolitev organov zbora članov
    • delovno predsedstvo 
    • zapisnikarja, 2 overovatelja zapisnika
    • verifikacijsko komisijo, predsednika in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila o delu društva za leto 2016 
    • poročilo predsednice društva
    • poročilo tajnice društva
    • finančno poročilo za leto 2016 
    • poročilo nadzornega odbora
5. Razprava in sprejem poročil
6. Program dela za leto 2017 in finančni plan za leto 2017,
7.  Razprava in sprejem finančnega plana in programa dela za leto 2017
8. Potrditev članarine za leto 2017
9. Beseda gostom
10. Razno 
Gradivo za zbor članov je na vpogled v času uradnih ur na sedežu 
društva od 6.3.2017 dalje. 

EDUKATIVNO OKREVANJE:
Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od  
18.4. do 25.4.2017.
Namestitev 7 polnih penzionov 7 pol penzionov
Hotel Svoboda **** 511,00 € 441,00 €
Vile *** 392,00 € 322,00 €

Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavlja-
ti dodatni popustov.
Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 1,27 € na osebo na 
dan. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša v hotelu Svoboda 36,00 
€ na dan ter v vilah 20,00 € na dan.
Društvo prispeva rednim članom 50 €, podpornim članom pa 25 € 
enkrat v letu. 
SOcIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek 
znaša manj kot 430,00 € (potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob 
prijavi za okrevanje), prispeva društvo enkrat v letu 100,00 €.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v 
kolikor je prijavljenih najmanj 15 oseb.. Odhod v Strunjan bo 
18.4.2017 (po dogovoru ura) izpred železniške postaje. Prijavite 
se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 10.00 eUR akontacije 
odpovednega rizika. Zaradi zasedenosti hotela in vil, prosimo, 
da se prijavite najkasneje do 5.4.2017.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN hOLSETEROLA
V društveni pisarni v sredo 8.3.2017 in 5.4.2017 od 8.00 do 10.00 
ure. V Društvu upokojencev Šmartno 15.3.2017 od 8.00 do 9.00 ure.

OBISK DOMA TISJE
Kot vrsto leto bomo tudi letos (23.3.2017) obiskali naše člane in 
oskrbovance doma in jim popoldne popestrili s kratkim kulturnim 
programom.

TELOVADBA 
telovadba poteka v športni dvorani Litija dvakrat tedensko ponede-
ljek in sreda ob 19.00 uri! Vljudno vabljeni!

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Nadaljujemo vodeno vadbo v bazenu Pungart pod strokovnim vod-
stvom, vsako sredo od 16.00 do 17.00 ure.
Vljudno vabljeni!

USTVARJALNE DELAVNIcE:
Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17.00 uri.

POhODI
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 prijavite v društveni pisarni najka-
sneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Črnuče- Rašica in Limberska 
gora- Lukovica, kjer bo zanimanje večje in bo organiziran avtobu-
sni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred 
odhodom z obveznim plačilom akontacije.
2.3.2017 Litija- Reka Gozd- Janče ob 8.00 uri Pavli Jože
9.3.2017 Litija- Slap- Sopota ob 8. 00 uri Lamovšek Ivan
16.3.2017 Litija-Slatne ob 8.00 uri Hauptman Lojze
23.3.2017 Litija-Renke- Konjšica ob 8.00uri Groboljšek Jože
30.3.2017 Litija-Štorovje- Gobnik ob 8.00 uri Pavli Jože

6.4.2017 Litija- Črnuče- Rašica ob 8.00 uri 
(avtobus) Lamovšek Ivan

13.4.2017 Litija- Barje ob 8.00 uri Groboljšek Jože

20.4.2017 Litija- Limberska gora- Lukovica ob 
8.00 uri (avtobus) Hauptman Lojze

KOPANJE V DOLENJSKIh, TALASO STRUNJAN  
IN ŠMARJEŠKIh TOPLIcAh

Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart v vseh treh destina-
cijah, katere se uporabljajo preko celega leta vključno z vikendi in 
prazniki.

DOhODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, ka-
teremu 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 pro-
gramsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lah-
ko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.

Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

PLAČILO ČLANARINE
Članarina za leto 2017 znaša 12 eUR. Poravnate jo lahko v društve-
ni pisarni v času uradnih ur ali na tR 03110-1000021983.

URADNE URE
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure 
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIh UR!

Zapisala Predsednica DD Litija in Šmartno
Danijela StOJANČIČ Rudolfa POGAČAR
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, 

SOcIALNO PODJETJE
O pestrem dogajanju v našem Društvu želimo 

v strnjeni obliki zaradi prostorske omejitve, seznaniti naše 
člane in vse občane. Tokrat smo skušali povzeti nekatere po-
membnejše minule in prihajajoče dejavnosti

Vabimo vas na redni zbor članov Medobčinskega društva 
invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno  
podjetje, ki bo v petek 17. marca 2017 ob 17. uri  

v Gostišču Kovač v Litiji. Vpogled v gradivo je  
na voljo ob uradnih urah v prostorih Društva.

SOcIALNO PODJETJE
Socialno podjetje, ki deluje v sestavi Društva invalidov postaja 
odmevno in zanimivo za širšo slovensko javnost. Smo prvo Dru-
štvo iz zveze delavnih invalidov v Sloveniji, ki se je podalo na ta-
kšen izziv. Novinarji nacionalnega radia so našo dobro prakso 
predstavili na programu radia slo. 1. trenutno podjetje še zbira 
naročila za storitve urejanje prostora in objektov. Vsi, ki rabite te 
storitve smo vam na voljo na št. 031-676-768.

OBMOČNO TEKMOVANJE V ŠAhU – POSAMEZNO
Nebojša Milinkovič se je uvrstil na državno prvenstvo.
V Mlinšah se je v začetku meseca februarja odvijalo območno 
tekmovanje v šahu - posamezno, kjer so imeli pravico udeležbe 
posamezniki iz območnih društev invalidov: Črnomelj, Domžale, 
Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Krško, Litija in Šmartno, Novo Mesto, 
Sevnica in Zagorje ob Savi.
V močni konkurenci 32 šahistov je Nebojša Milinkovič zasedel 
končno peto mesto in si s tem pridobil pravico udeležbe na držav-
nem prvenstvu, ki bo v Muti. 
teDeNSKI tURNIRJI Šahisti MDI Litija in Šmartno se skupaj s 
šahisti Društva upokojencev Litija sestajajo vsak ponedeljek na 
rednih tedenskih turnirjev, ki se odvijajo v klubskih prostorih 
Društva upokojencev Litija. Igra se hitropotezni šah, vsak igra-
lec ima na voljo 10 minut igralnega časa. Želja vseh šahistov je, 
da se jim pridružijo novi člani in s tem popestrijo to plemenito  
igro.

LETOVANJE
Letos bomo letovali z agencijo Prah Sevnica, v Biogradu, ho-
tel Adria*** od 2.9. – 9.9. 2017.
Hotel Adria se nahaja 700 metrov iz centra mesta ter 300 metrov 
od plaže.
Ob hotelu sta dva zunanja bazena, v primeru slabega vremena je 
možno koristiti tudi notranji bazen in savno. 
cENE NA OSEBO: 420 eUR- vse sobe so klimatizirane in imajo 
balkon. V hotelu je dvigalo.
Za nečlane je cena višja 20 EUR.
Cena po osebi vključuje: 7 X ALL INCLUSIVE: samopostrežni 
zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno večerjo s sola-
tnim bifejem, popoldanski prigrizek (čaj, kava, pecivo), domače 
brezalkoholne in alkoholne pijače, kavo, čaj v All inclusive baru 
(od 10.00 do 22:00 ure), Coris zavarovanje,6 x živa glasba, pred-
stavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, športne 
aktivnosti… avtobusni prevoz do hotela.
1 avtobus ostane z nami v Biogradu in nam bo na razpolago za 
izlete.
Odpovedni riziko je v ceni, v primeru, da se letovanje ne boste 
udeležili je potrebno priložiti potrdilo zdravnika specialista.
Osebne prijave z vplačilom akontacije 100 eur/ osebo sprejema-
mo v društveni pisarni.

TRODNEVNA EKSKURZIJA NA DUNAJ IN BRATISLAVO
Odhod iz Litije:18.5.2017. 5.00. Prvi postanek bomo imeli na 
Dunaju. Ogledali si bomo grad Schonbrunn. Po želji sledi ogled 
živalskega vrta Popoldne sledi še panoramska vožnja po zna-
menitem Ringu, kjer so številne znamenitosti, nato pa še kratek 
sprehod po mestnem središču do katedrale sv. Štefana. Sledi vo-
žnja v Bratislavo, kjer nas čaka polpenzion in dve nočitvi. Drugi 
dan si bomo ogledali prestolnico Slovaške- Bratislavo. tretji dan 
se bomo ponovno vstavili na Dunaju in si ogledali njegove zname-
nitosti. ekskurzijaje je prilagojena invalidom (malo hoje).
cena: 140 eUR. V ceni je vstopnina za ogled Schonbruna, prevoz, 
2x pol penzion... Vstopnine za ostale oglede se plačajo vodniku 
na avtobusu (glede na želje posameznika).

DVODNEVNO POTEPANJE PO ISTRI
7. In 8. marca gremo na potep z Agencijo turizem toni po Istri. 
Odhod iz Litije ob 7.30. Prvi dan si bomo ogledali Poreč, Rovinj, 
ki je romantično istrsko mesto z bogato zgodovino. Sledi vožnja 
do Buzeta kjer nas čaka nočitev z polpenzionom in glasbo. Drugi 
dan sledi ogled mesta Motovun, ki je znano predvsem po tartufih 
in odličnem vinu. Sledi vožnja do Roča, majhnega starega me-
sta ob vznožju Čičarije, nato ogled najmanjšega mesta na svetu 
Huma (17 prebivalcev).
cena: 69 eUR vsebuje: 1x polpenzion, malico, vodene zunanje 
oglede, avtobusni prevoz…
Prijave zbiramo v društveni pisarni, prispevek pa poravnate na 
avtobusu.

ENODNEVNA EKSKURZIJA NA GORENJSKO 
Tudi letošnjo ekskurzijo je pripravil Marko Dernovšek. tokrat se 
bomo odpravili na Gorenjsko. V Begunjah si bomo ogledali Avse-
nikov muzej ter muzej talcev. Nato se bomo odpeljali do Ljubelja, 
kjer si bomo ogledi delavno taborišče ter v tržiču muzej čevljar-
stva. Datum bo objavljen v naših obvestilih in je predviden za 
konec marca. Vabljeni

KULTURNA DOGODKA V TISJU  
IN KULTURNEM cENTRU

Člani Literarne skupine smo v torek, 7. februarja 
2017, dan pred kulturnim praznikom , gostovali v 
Domu tisje s prireditvijo Moja najljubša, pripra-
vljeno za petkov nastop v Kulturnem centru. 

Recitirali smo pesmi bolj ali manj znanih slovenskih avtorjev, se-
veda tudi Prešerna, nekateri pa tudi svoje. Izbrane pesmi so bile 
humorne, nostalgične in tudi žalostne, nekatere v dialektu, vse pa 
so oskrbovanci toplo sprejeli in prisrčno ploskali. Nekaterim so se 
od ginjenosti tudi 
zarosile oči.
Poleg članov lite-
rarne skupine sta 
nastopili še citrarki 
Mili in Pavla, har-
monikarka Asta je 
spremljala pevca 
Mata in Pavlo, pri 
večini vsem zna-
nih pesmi pa smo 
skupaj pritegnili tudi nastopajoči in stanovalci doma, ki jim je bila 
prireditev namenjena. Vsi pa smo uživali in dihali kot eno, saj nam 
je snidenje vsem skupaj pomenilo prijetno doživetje.
Za petkovo prireditev, 10. februarja v Kulturnem centru, pa bi lahko 
rekli, da je bila nekakšna nadgradnja torkove prireditve. Recitator-
ski del je ostal skoraj nespremenjen, tudi citrarki sta sodelovali, 
prav tako Mato, za nove pevske vložke pa je poskrbela pevska troj-
ka naše skupine, Dragi, Beti in Janez. 
Vsak od nastopajočih je za svoj nastop izbral zanj najljubšo točko 
in prav zaradi proste izbire posameznika, po njegovem trenutnem 

navdihu, je prireditev 
nosila naslov Moja 
najljubša.
Nadgradnja priredi-
tve pa je bila gotovo 
predstavitev umetni-
ških fotografij Milana 
Amona, ob prekrasni 
glasbeni spremljavi in 
Milanovi osebni razla-
gi fotografij, ki so dru-

ga za drugo razkrivale naravne lepote Slovenije in v marsikomu od 
nas vzbudila željo, srečati te lepote znova tudi v živo.
Prepolna Modra soba našega Kulturnega centra je bila za vse nas 
nastopajoče veliko priznanje in vzpodbuda za nove dogodke.
V imenu Literarne skupine Martina Kralj in Iva Slabe

PUSTILE SO SLEDI...
Vsako leto v mesecu marcu Literarna skupina DU Litija pri-
pravi kulturni dogodek, s katerim poskuša počastiti oba mar-
čevska praznika žensk. Letošnje praznovanje bo potekalo ob 
spominjanju na ženske v naši okolici, s katerimi smo živeli, jih 
morda le poznali ali pa se srečevali oz. se še srečujemo z njiho-
vo kulturno zapuščino. Poskušali bomo obuditi spomin na Fra-
njo Potokar, Miro Pregelj, Pavlo Voje, Miro Rojc in Darinko Ribič.  
Vabljeni v Mestni muzej Litija v sredo, 15. marca 2017, ob 18. uri.

Napovednik:
04.03.2017 Jurčičev pohod
08.03.2017  Počastitev dneva žena in mučenikov v gostilni  

»Pri Rozi« na Jelši
11.03.2017 Cerkniško jezero-Rakitna
15.03.2017 Pustile so sledi ob 18.uri v Mestnem muzeju Litija
25.03.2017 Pohod Lupinica – Bernardovec-Preska

dom tisje
V NAŠEM DOMU JE žIVAhNO

Dom »Tisje« - enota Litija
Dodobra smo zakorakali v novo leto 2017 in v na-
šem domu je spet živahno. Vsak dan si popestrimo 
z različnimi aktivnostmi, s katerimi poskrbimo za 

telo in duha, za dobro voljo in veselje.
Vsako jutro po zajtrku, začnemo dan s telovadbo, prebudimo naše 
ude in tako polni energije nadaljujemo dan. Radi priskočimo na po-
moč našim gospodinjam in sodelujemo 
pri pripravi hrane v naših kuhinjah. V 
različnih kreativnih delavnicah izdeluje-
mo okraske za okrasitev naših skupnih 
prostorov in kavarne. Z njimi bomo v 
hišo vnesli občutke pomladi, ljubezni in 
vsega lepega, kar je še pred nami. Odlo-
čili smo se, da izdelamo posebne pustne 
maske, s katerimi bomo predstavili naše 
skupine: AJDA, LIPA, KOStANJ, SONČNI-
CA, ROŽMARIN, SPOMINČICA. Naredili 
pa bomo tudi maske ribic, da bo naš stanovalec ribič, imel »pravo« 
družbo.
Praznovali smo kulturni praznik s posebnim recitalom Prešernovih 
pesmi in druženjem ob čaju. V tem mesecu pa že komaj čakamo 
na Valentinovo dopoldne in na pustovanje, s katerim bomo pregnali 

zimo.
V naši hiši pa se vedno 
sliši tudi lepo petje. 
Naša pevska skupina 
MetULJ že pridno vadi 
nove pesmi, ki jih bomo 
prvič zapeli ob vsako-
mesečnem praznovanju 
rojstnih dni naših stano-
valcev, kjer se skupaj s 

slavljenci in njihovimi svojci poveselimo.
to je le nekaj utrinkov iz našega domskega življenja, s katerim vam 
sporočamo, da se imamo lepo in da že komaj čakamo pomlad, ki 
bo prinesla še več sonca in prijetnih dni.  B.V.

OBČNI ZBOR LITIJSKIh  
SADJARJEV

Dne 10/2-2017 ob 17. uri je potekal v gostinskem 
lokalu »Krznar« Črni potok 5, Šmartno pri Litiji redni 
letni občni zbor članov sadjarskega društva Litija. 

Zbora se je udeležilo 120 članov in gostje, med katerimi je bila pod-
županja občine Litija, Liljana LOVŠe, podžupan občine Šmartno pri 
Litiji Peter AVBeLJ, predstavnik Čebelarskega društva Litije ter pred-
sednik vinogradniškega društva Šmartno pri Litiji Jože ZADRAŽNIK.
 Na zboru so pregledali delo za leto 2016, ki je bilo zelo raznovrstno 
in pestro. Aktivnosti so potekale tako pri praktičnem kot teoretič-
nem izobraževanju. Bilo je opravljenih več predavanj na temo var-
stva sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci ter predavanj na 
temo ekološke pridelave sadja.
Na terenu pa so bili opravljeni praktični prikazi obrezovanja sadne-
ga drevja na dveh lokacijah pod vodstvom ing. Marka BABNIKA, pri-
kaz rezi vinske trte na Preski pri Mrzel Janiju pod vodstvom Bojana 
BRCARJA. Prikaz letne rezi v sadovnjaku in redčenje pod vodstvom 
ing Marka BABNIKA teoretični del izobraževanja pa je potekal v 
dvorani občine Litija in sicer. 
-Predstavitev manj znanih vrst jagodičevja (goja, aronija) in podob-
no dr. Darinka KORON, varstvo sadnega drevja Aleš GROBIN, pre-
delava sadja (kis, sok) Janja ŽAGAR.
Poleg teh dejavnosti pa so na terenu potekale ekskurzije, ogled sa-
dovnjaka v Kamniku, arboretuma Volčji potok, znamenitosti mesta 
Škofja Loka. Druga ekskurzija nas je popeljala na področje Sloven-
ske Bistrice, kjer smo si ogledali sadovnjak Alojza MLAKARJA, ki se 
ukvarja z ekološko pridelavo sadja, ogled kmetije »FReŠAR«, mladi 
inovativni kmet vinogradnik. Ob odhodu pa smo si še ogledali grad v 
Slovenski Bistrici, v katerem imajo razstavljenih več zanimivih zbirk. 
Razstavljena je bila tudi učilnica opremljena s klopmi kot je bilo ne-
koč s tintniki in računalnikom pri tabli, predhodnik današnje tehnike. 
Posebno je bila zanimiva zbirka zastav in praporov in molitvenikov.
Kot zaključek leta 2016 pa je bila postavljena v avli občine Liti-
ja razstava sadja, kjer so lahko obiskovalci videli nad 50 vrst sort 
jabolk in drugih sadežev. Na razstavi pa je bil tudi foto prikaz de-
javnosti sadjarjev. Razstavo si je ogledalo veliko število občanov 
Litije in nekaj skupin najmlajših iz vrtcev, prepričan pa sem, da bi si 
takšno razstavo morali ogledati učenci osnovnih šol in pričakujem, 
da bo ta želja uresničena na naslednji razstavi.
Vsa predavanja so bila dobro obiskana, vodili pa so jih znani stro-
kovnjaki, prav tako so bili vedno zasedeni avtobusi za ekskurzije, 
kajti za te je vedno veliko zanimanje.
Na zboru je bil sprejet program dela za leto 2017, ki je zastavljen 
smelo glede teo-
retičnih predavanj, 
praktičnih prikazov 
rezi v sadovnjakih, 
v vinogradu kakor 
tudi planiranih ek-
skurzij.
Po končanem ura-
dnem delu »Zbora« 
je Primož ŠtePIC 
ing.agr. predstav-
nik podjetja »KAR-
SIA, DUtOVLJe na 
kratko predstavil bolezni in škodljivce, ki napadajo sadje, vinsko 
trto in druge pridelke. V nadaljevanju pa je predstavil namen in 
uporabo posameznih fitofarmacevtskih sredstev in sicer:« akara-
cida, fungicida, herbicida, limacida, nematocida, omočila, roden-
ticida, repelenta, atraktanta, regulator rasti, fumiganta. to so Fi-
tofarmacevtska sredstva, ki so v prodaji, da pa jih lahko kupiš pa 
moraš imeti »POtRDILO« O PRIDOBItVI ZNANJA IZ FItOMeDeCI-
Ne. Lastniki potrdil preverite veljavnost teh in opravite obnovitveni 
tečaj,če je veljavnost potekla, ostali, ki tega še nimate pa opravite 
tridnevni tečaj od 14 do 16.3-2017, ki bo potekal v sejni sobi občine 
Litija.  Ciril GOLOUH

PONEDELJEK, 6.3.2017, ob 16.uri
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AKcIJA MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV 
PRIČARALA NASMEhE NA OTROŠKIh  

OBRAZIh V LITIJI
Litija, 7. februar 2017 – V 
Osnovni šoli Litija sta v petek, 
3. februarja, koordinatorki lo-
kalne akcije Manj svečk za manj 
grobov, Lijana Lovše (Litija), Ta-

tjana Primc (Sava) skupaj s predsednikom Fundacije Svečka 
Primožem Jelševarjem Podružnici s prilagojenim programom 
OŠ Litija uradno pre-
dali terapevtsko opre-
mo in pripomočke v 
vrednosti 3.100 evrov, 
ki so jih zbrali v litijski 
akciji Manj svečk za 
manj grobov 2016.
Med opremo, ki bo s po-
močjo darovalcev odslej 
na voljo učencem Po-
družnice s prilagojenim programom OŠ Litija, so lijak za ravnotežje, 
stol s terapevtsko žogo, senzorična stena, senzorična škatla, te-

rapevtski zvončki, socialne igre, 
čarobni klobuk, namizne igre v 
večjem formatu, pretikanke črk 
in števil, terapevtska gugalnica, 
cesta za frnikole in drugo.
Vodja akcije Manj svečk za 
manj grobov Primož Jelševar 
je po ogledu nekaterih ak-
tivnosti na šoli izrazil veliko 
zadovoljstvo nad dejstvom, 

da so konkretni in pozitivni učinki dobrodelne akcije že vi-
dni: »Obiski, kot je današnji, me vedno znova razveselijo, saj 
dokažejo, da lahko ob 
iskrenem sodelovanju 
ljudi v posamezni lo-
kalni skupnosti, pa tudi 
širše, hitro dosežemo v 
akciji zastavljene cilje. 
Čudovito je videti ve-
sele otroške obraze, ki 
jim bodo ti pripomočki 
pomagali premagovati 
ovire.«
Jelševar se je zahvalil obema koordinatorkama lokalne akcije Manj 
svečk za manj grobov, Lijani Lovše in tatjani Primc, vsem prosto-
voljkam in prostovoljcem Krajevnih skupnosti Litija, Sava, Polšnik, 
Hotič in Gabrovka ter vsem tistim, ki so namesto nakupa svečke v 
spomin na svoje najdražje namenili del sredstev dobrodelni akciji 
Manj svečk za manj grobov. Pedagoškim delavcem in učencem po-
družnice OŠ Litija pa je zaželel uspešno delo in veliko razigranosti 
pri uporabi novih pripomočkov.  ekipa Manj svečk za manj grobov

ŠOLANJE PO PROGRAMU B-Bh
Vsak odgovoren lastnik psa poskrbi, da začne 
svojega štirinožca vzgajati in šolati takoj ko ga 
prinese domov. Doma psa nauči kaj sme in ne 
sme, kje je njegovo mesto v hiši, kako se mora 
obnašati, kje se opravi potrebo in podobne stvari. 

Socializacija poteka tako, da se kužek čim več druži z različnimi 
pasjimi in drugimi prijatelji. torej z igralnimi uricami in obiskom 
male pasje šole. Ker pa kužki hitro zrastejo v pse, se odgovorni 
lastniki odločijo za kvalitetno šolanje še naprej. Po mali šoli vam 
pasje šole ponujajo različne tečaje, primerne starosti vašega psa. 
Lahko je to tečaj kjer utrjujete znanje male šole, s kužkom lahko 
spoznavate urbano okolje ali pa se šolate po programih osnovnega 
šolanja. Sem spada tudi program B-Bh (Izpit za psa spremljevalca 
s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnim izpitom 
za vodnika). Po mali šoli je na-
slednja stopnja do izpita B-Bh 
izpt A, ki pa ga lahko tudi iz-
pustite, vendar morate vedeti, 
da mora biti pes za izpit B-Bh 
na dan izpita star najmanj 14 
mesecev. 
Če je do sedaj šolanje po-
tekalo brez večjih težav, jih 
lahko pričakujete sedaj. Ko so 
psi starejši namreč začnejo 
razmišljati drugače. Na izpitu bosta s psom morala pokazati kar 
nekaj znanja. Izpit B-Bh je sestavljen iz treh delov: Iz strokovnega 
izpita za vodnika psa spremljevalca, izpita za psa spremljevalca na 
vadišču in preizkusa obnašanja v urbanem okolju. 
Za strokovni izpit za vodnika boste morali kot vodnik psa spremlje-
valca poznati Organiziranost Kinološke zveze Slovenije, anatomijo 
in fiziologijo, prehrano, zoohigieno in bolezni psa, poznati boste 
morali določila pravilnika za izpit in pa odgovoriti na nekaj vprašanj 
iz splošnega znanja življenje s psom. Pa da vas ne bom prestrašila, 
gradivo v pisni obliki (vprašanja in odgovore) vam bodo v vsaki pasji 
šoli še pravočasno posredovali, le naučiti se boste morali.
Na izpitu za psa spremljevalca na vadišču se ocenjuje vodljivost 
na povodcu in prosta vodljivost, vaja sedi, prostor z odpoklicem in 
odlaganje z motenjem. Pes mora celo vajo prehoditi poleg na po-
puščeni vrvici oz. brez vrvice, pokazati različne tempe hoda, obrate 
levo in desno ter okrog, pokazati sedi, se sprehoditi skozi skupino 
ljudi in narediti prostor z odpoklicem. Izpit se dela v paru, tako da 
en par dela vajo, drugi par pa odlaganje z motenjem. 
Pri preizkusu obnašanja v urbanem okolju pa se boste srečali s sku-
pino ljudi, s kolesarjem, avtomobilom, s tekačem in pokazali sre-
čanje z drugimi psi. Preveri pa se tudi obnašanje privezanega psa.
Če boste po inštruktorjevih napotkih doma pridno vadili in delali s 
psom, boste po približno treh mesecih uspešno opravili izpit. 
Vabimo vas, da se v sredo, 1. marca 2017, ob 17. uri oglasite 
na Tačkovem pasjem igrišču v Litiji (pri Tenis parku AS) na 
vpisih v spomladanske tečaje šolanja psov.

Sabina PALKA

NOVIcE IZ PLANINSKEGA  
DRUŠTVA LITIJA

Pohoda iz Spodnjega Loga na Zg. Mamolj, dne 14. 1. 
2017 se je udeležilo 25 pohodnikov planinske sekcije 
»Sokol«. 
21. 1. 2017 je Planinska sekcija Sava organizirala izlet 

na Lisco (927 m), katerega se je udeležilo 17 članov. Na pot so se 
podali z vlakom do Brega, do koder je na Lisco preko Razborja dve 
uri in pol hoda.
21. 1. 2017 je v Idriji potekalo 28. državno tekmovanje Mladina 
in gore. PD Litija je zastopala ekipa osnovnošolcev OŠ Litija, pod 
vodstvom Ljudmile Intihar. ekipa v sestavi Manca Hiršel, Lana B. 
Povše, Lea Vozel in Ažbe Železnik, ki si je nadela ime Izgubljeni 
podplati, je zasedla 12. mesto. Za uspeh jim čestitamo.
Deset udeležencev se je 28. 1. 2017 podalo na prvi letošnji dru-
žinski izlet, sedaj že tradicionalno v zimskih razmerah. Za cilj so 
si izbrali Smokuški vrh, ki se ponaša s kraljevskim razgledom, na 
Julijce in Karavanke, na Mežaklo in Jelovico.
29. 1. 2017 je v planinskem domu na Jančah potekalo že 15. sre-
čanje prijateljev Janč-janških prijateljev. Čeprav je bilo lani nekoliko 
manj tistih, ki so uspeli 25-krat priti na Janče in svoj vzpon potrditi 
v vpisni knjigi, so bile zasedene vse mize v domu, saj je srečanje 
namenjeno vsem članom društva. Prišla je tudi predsednica dru-
štva Alma Jere. Srečanje so pričeli z minuto molka v spomin na 
v preteklem letu preminula prijatelja Janč Ivanko Marn in Viktorja 
Markoviča. V letu 2016 je bil najvztrajnejši udeleženec akcije to-
maž Setničar s 172. kolesarskimi vzponi. Že drugič zapored mu je 
pripadla prehodna palica za kolesarje. tudi na drugem mestu je bil 
kolesar - Jože Črne (67). Med pohodniki je bil na Jančah največkrat 
Marko Lemut z 58. vpisi, ki je tako postal šesti posameznik, katere-
ga ime je vgravirano na prehodni palici za pohodnike. Naštejmo še 
preostale prijatelje Janč za leto 2016: Jani Jerant (57), Blaž, Gašper, 
Ivan, Marija, Simon in Žiga Šircelj (47), Mojca Jerant (28), Vinko 
Jamnik (27), Ciril Gale, Miro Grm (26), Viktor Čebela in erika Zupan-
čič (25).Vsem iskrene čestitke. 
Načrtovani izleti in akcije v februarju in marcu 2017. 
• 11. 2. 2017 – trstelj (sekcija Sokol)
• 18. 2. 2017 – trebeljevo (sekcija Sokol)
• 18. 2. 2017 – Reber (sekcija Sava)
• 25. 2. 2017 – 21. pohod Franca Štrusa
• 11. 3. 2017 – Primorska (sekcija Sokol)
• 18. 3. 2017 – Kršičevec (sekcija Sava)
• 19. 3. 2017 – Občni zbor PD Litija na Jančah
• 25. 3. 2017 – Učka (sekcija Sokol)
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu in 
na spletu http://www.pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PReGeL

ZAhVALA DONATORJEM  
»DEDKU MRAZU V GABROVKI«

Zdaj, ko to pišem je že mesec februar. V tem današnjem tempu čas 
beži mimo nas, da se sploh ne zavedamo kdaj mine……da se ne 
zavedamo kdaj zamudimo kakšen rok za oddajo člankov v ta naš 
lokalni časopis. No, ampak za lepo besedo ni nikoli prepozno. Zato 
pač kljub februarju pišem tale članek, ki govori o mesecu decem-
bru, ki je že krepko za nami. Kot organizator za KS Gabrovka se ču-
tim dolžna še nekaj besed povedati javnosti o naši že tradicionalni 
prireditvi ob zaključku leta, ko poskrbimo za veselje v vasi našim 
najmlajšim, to je z obiskom Dedka mraza. tudi letos, ob zaključku 
leta 2016 smo to prireditev speljali. 
Otrok smo obdarili 127, kot vsako leto so to otroci od dopolnjenega 
1. do dopolnjenega 7. leta starosti. Samo prireditev so nam priča-
rali in popestrili člani Kulturnega društva Gabrovka, pri sami izvedbi 
pa je sodelovalo tudi tehnično osebje šole. Hvala vsem. Hvala tudi 
gospodu ravnatelju, ki nam vedno pomaga pri nesebičnem odstopu 
šolske dvorane.
Da pa samo prireditev lahko izpeljemo in kupimo darila je pa se-
veda ključno, da za to zagotovimo finančna sredstva. Večinski del 
sredstev je zagotovila KS, velik del gre pa zahvala tudi donatorjem, 
ki so se odzvali našim prošnjam za pomoč pri izvedbi. ti pa so:
- Avtoprevozništvo Kraševec Sandi s.p., Moravče pri Gabrovki
- Draga, Separacija peska d.o.o., Litija
- Frizerski salon, Zdenka Vodenik s.p., Gabrovka
- Gradnje Novak d.o.o., Preserje
-  Gradbena mehanizacija Resnik Zvonko s.p., Moravče pri Gabrovki
- GRAS – PAAN d.o.o., Moravče pri Gabrovki
- Kombi prevozi Gumca, Pavelj Dremelj s.p., Moravče pri Gabrovki
- Magistrat International d.o.o., Ljubljana
- Merčun bar, Vida Merčun s.p., Gabrovka
- Osebno trenerstvo, tanja Grm s.p., tlaka
- PINACeA d.o.o., Moravče pri Gabrovki
- Akrapovič skupina d.o.o., Ivančna gorica
- Poslovno svetovanje Mateja Blažič s.p., Gabrovka
Hvala vsem v imenu KS Gabrovka. 
Naj zaključim z mislijo: »bistvo je v dajanju…..na vseh ravneh življe-
nja…..kolikor damo od sebe toliko dobimo nazaj….čeravno mogoče 
ne takoj in ne v isti obliki, vsekakor pa toliko, da lahko začutimo za-
dovoljstvo ob dobrem delu«  Za KS Gabrovka Mateja BLAŽIČ

NAŠI TEKMOVALcI 2017
Čeprav se je leto 2017 šele dobro 
začelo, se v Glasbeni šoli Litija – 
Šmartno veliko dogaja.

tako se lahko že čisto na začetku leta pohvalimo z izvrstnimi rezul-
tati, ki so jih naši učenci klavirja, harmonike in trobente dosegli na 
različnih tekmovanjih, ki imajo regijski, državni ali celo mednarodni 
okvir. Vsi mladi glasbeniki, ki so prejeli zlato priznanje na 20. regij-
skem tekmovanju mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja, 
se bodo s tekmovalnim programom predstavili še enkrat in sicer 
na 46. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki bo 
meseca marca v Gorenjski regiji.

6. mednarodno tekmovanje za pianiste »Ivan Rijavec« - Roga-
ška Slatina, 22. januar 2017
NeŽA KRANJeC, I. nagrada; eVA LAVRIČ, II. nagrada - Mentorica: 
Veronika Hauptman
Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik - 
Begunje, 28. januar 2017
PRIMOŽ ADAMLJe, srebrno priznanje; LOVRO PeRMe, srebrno priznanje 
- Mentor: Dušan Drobnič
20. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane 
in Zasavja - Vrhnika, 1. februar 2017
KLAVIRSKI DUO JULIJA FeRLAN IN ALJA ŠKULJ, 1. a kategorija, zla-
to priznanje - Mentorica: Brigita Šuler
KLAVIRSKI DUO ZALA ŽIROVNIK IN JURIJ CVIKL, 1. a kategorija, 
zlato priznanje - Mentorica: Olena Novosel
Domžale, 2. februar 2017
JAKOB JeRe, trobenta, 1. a kategorija, zlato priznanje, 1. nagrada in
posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe - Mentor: 
Slavčo Gorgiev - Korepetitor: tilen Bajec
eRIK SetNIČAR, trobenta, 1. c kategorija, zlato priznanje, 1. na-
grada, posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe in; 
posebna nagrada za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja 
- Mentor: Slavčo Gorgiev - Korepetitor: tilen Bajec
VSEM UČENcEM, NJIhOVIM MENTORJEM IN KOREPETITORJU 
ZA IZJEMEN USPEh ISKRENO ČESTITAMO!

Janja GALIČIČ, ravnateljica Glasbene šole Litija - Šmartno

TRADIcIONALNI DRUžINSKI KONcERT GLASBENE 
ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO

V sredo, 25. januarja 2017 je v bil dvorani Glasbene šole Litija – 
Šmartno že šesti družinski koncert. tradicionalnem koncert je na-
menjen družinam, katerih otroci in drugi sorodniki obiskujejo glas-
beno šolo. Na koncertu so je poleg sestric in bratov predstavilo tudi 
nekaj mamic, očetov in ena babica. Mnogi od njih so svoje glasbe-
no znanje pridobili prav na naši glasbeni šoli in to nas še posebno 
navdaja s ponosom, 
saj pomeni, da smo 
znali poleg spretno-
sti igranja položiti v 
njihova srca tudi pra-
vo ljubezen do glas-
bene umetnosti. 
Na koncertu se je 
v triindvajsetih toč-
kah predstavilo 58 
nastopajočih, ki so 
jih za nastop pripra-
vili mentorji: Borut 
Avsec, Rado Černe, Dušan Drobnič, Janja Galičič, Slavčo Gorgiev, 
Veronika Hauptman, Uroš Hribar, tajana Novak, Nadja Drakslar Pe-
trač, Mira Kranjec, Olena Novosel, David Petrič in Brigita Šuler, s 
klavirjem pa je nekatere spremljal tilen Bajec-.
Prireditev sta organizirala Olena Novosel in Borut Avsec, uspeh 
tega nastopa pa je rezultat dobrega sodelovanja učiteljev, staršev 
in učencev.  Janja GALIČIČ, ravnateljica
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PRIžIG LUČK V JEVNIcI 2016
tudi letos smo člani Mladinskega društva Jevnica 
postavili in okrasili smreko v Jevnici. Ker smo si 
želeli narediti december še bolj vesel in praznično 
obarvan smo tako pripravili stojnico ob železniški 

postaji na kateri ni manjkalo domačih dobrot ter božične glasbe, za 
toplino gostov pa so poskrbeli kuhano vino, punč ter domače žga-
nje. Rada bi se 
zahvalila vsem, 
ki so kakorkoli 
pripomogli k iz-
vedbi projekta, 
še posebej pa 
gospodu Vojku 
Kovič, ki nam je 
daroval smreko, 
da smo jo lahko 
postavili in okra-
sili. Zahvalila bi 
se tudi članom, 
ki so v veliki meri priskočili na pomoč ter vam dragi sovaščani, 
ki ste se sedaj že tradicionalno udeležili Jevniškega prižiga lučk in 
upam, da se vidimo tudi letos.  tea R.

KRAJEVNI PRAZNIK KS JEVNIcA
V JEVNIcO SE VRAČA OPTIMIZEM

Krajevna skupnost Jevnica si je za svoj krajevni praznik izbrala 28. 
januar, dan spomina na žalosten dogodek pred 74 leti, ko je okupa-
tor izgnal 23 krajanov, katerih družinski člani so odšli v partizane. 
Praznik so krajani KS Jevnica prvič praznovali leta 1973, in potem 
redno vsako leto, tako da je bilo letošnje praznovanje že petinšti-
rideseto. 

Proslava kot osrednji praznični dogodek je bila vedno priložnost, 
ko je vodstvo krajevne skupnosti ocenilo bero (razvojnih) dosež-
kov in hkrati skušalo motivirati krajane za vključevanje v prihodnje 
aktivnosti. ta bera razvojnih dosežkov je bila v minulih letih precej 
skromna, občasno celo ničelna, vzrok za to pa sta bili predvsem 
dolgoletna finančna podhranjenost krajevne skupnosti in kadro-
vska nestanovitnost njenih organov. V zadnjem letu dni pa se je 
končno zgodil opazen premik na bolje. Med velike uspehe kaže 
šteti predvsem prenovo mostu čez reko Savo, organizacijsko se je 
izboljšalo gospodarjenje s krajevnim vodovodom, v teku je izgra-
dnja optičnega kabelskega omrežja, uspešno potekajo priprave na 
dodatno izgradnjo oziroma posodobitev infrastrukture za potrebe 
nogometnega kluba Jevnica. 
tisto, kar sta na proslavi v svojih nagovorih v zvezi z delovanjem 
krajevne skupnosti povedala predsednik sveta tomaž Pokorn in žu-
pan občine Litija Franci Rokavec, daje podlago za več optimizma, 
še zlasti če se bo, kot kaže, stabiliziralo tudi financiranje iz občin-
skega proračuna. 
Ker pa za razvojnimi dosežki vedno stojijo tudi konkretni ljudje, je 
Krajevna skupnost Jevnica podelila priznanja tistim, ki so se v za-
dnjem času najbolj izkazali z aktivnostmi na različnih področjih. Le-
tošnji prejemniki teh priznanj so: predsednica mešanega pevskega 
zbora in tajnica KUD Jevnica Sonja Mlakar, športni aktivist Iztok 
Resnik in članska ekipa nogometnega kluba Jevnica. Sonja Mla-
kar je dolgoletna pevka, nepogrešljiva je tudi pri vodenju pevskega 
zbora in pri opravljanju administrativno-organizacijskih poslov za 
društvo, Iztok Resnik se je izkazal pri vodenju balinarskega kluba 
in bil aktiven tudi pri raznih delovnih akcijah v krajevni skupnosti, 
članski ekipi NK Jevnica pa se je posrečil veliki met – osvojitev 
prvega mesta v prvi ljubljanski regionalni ligi in napredovanje v 3. 
slovensko ligo, kar je za gmotno zelo skromen klub izjemen uspeh. 
 J. K.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA  
RAZVOJ PODEžELJA LAZ  
V MESEcU MARcU 2017

V četrtek, 2. marca ob 18.00 v prosto-
rih dvorane gasilskega doma v Jablanici, 
bo potekalo predavanje z naslovom Na-
zaj k naravnemu pridelovanju vrtnin. 
Predavanje bo vodila ga. Miša Puše-
njak, specialistka za zelenjadarstvo in 
okrasne rastline, ki že 25 let dela na po-
dročju pridelovanja zelenjave.

V petek, 17. marca 
ob 18.00 bo v prosto-
rih gasilskega doma na 
Bregu pri Litiji Potopi-
sno predavanje po za-
hodni Ameriki s Tjašo 
Kozlevčar. Predstavila 
nam bo ta lep košček 
sveta in govorila o nje-
nih doživetjih na delov-
nih počitnicah v ZDA. 

Ob predstavitvi nas bo tjaša popeljala po dvanajstih nacionalnih 
parkih in štirih velemestih.

Vljudno vabljeni!

SRc KULTURI V POZDRAV  
S PAVLO VOJE

S Prešernom smo pričeli. Z Zdravljico seveda. Kot se 
za tako velik praznik spodobi. Lana in Gašper sta nas 
skozi verze Povodnega moža popeljala v svet poezije. 

Letošnji kulturni praznik pa smo 10. februarja 2016 na Polšniku 
posvetili pesmim naše pesnice Pavle Voje. Čeprav je že enajsto 
leto ni več med nami, je s svojo poezijo še vedno aktualna, saj 
modrosti ne poznajo časa. teta Pavla je pisala pesmice ob vsaki 
priložnosti. Večkrat je rekla, da so se ji najlepši verzi utrnili kar na 
polju, ko je obdelovala zemljo. Vedno je imela s seboj košček pa-
pirja in svinčnik. Verjamem, da imate doma njene pesniške zbirke, 
saj v življenju včasih pride čas, ko si z branjem modrih misli lahko 
olajšamo težke dni. teta Pavla bi bila zelo ponosna na vse nasto-
pajoče. Učenci prvega in drugega razreda so uprizorili pesem Moja 
bogastva, malo starejši so mnogim priklicali solzice v oči s pesmico 
Naša krušna peč in zgledno so četrtošolke odrecitirale vsečasno 
Naj v zgled vam bo. Navdušeni smo bili nad nastopom šolskega 

zbora, ki ga vodi Katarina Juvan, saj so na novo uglasbili Pavlino 
Novo leto in poželi velik aplavz. Otroci iz vrtca so se naučili pesmi-
co Zima in navdušili z glasbeno-plesno točko,  za katero so koreo-
grafijo pripravili kar sami. Naša srca je ogrel tudi valček Slakovega 
Čebelarja, ob katerem so zaplesali šolarji. Zelo veseli smo bili vr-

hunskega nastopa mlade pol-
šniške pianistke eve Ostanek, 
ki je večer obogatila z izvedbo 
Chopinovega Nocturna op.27 
no.2 v D duru. Kaj tako lepega 
in veličastnega na Polšniku ma-
lokdaj slišimo in opazili smo, 
da so tudi razigrani najmlajši 

pridno poslušali klasično glasbo. Seveda so zapeli pevci Moškega 
pevskega zbora Polšnik ter Ljudske pevke in godci. tanja je z nami 
delila štiri Pavline pesmice, ki so nas napolnile z novimi modrostmi. 
S pesmijo In lepše bo v prihodnosti so se predstavili še polšniški 
mladi gledališčniki in povabili na naš naslednji kulturni dogodek - 
gledališko predstavo: Kaj pa, če res pridejo?, 17.3 in 18.3.. Bogat 
program kajne, za našo malo podeželsko vasico? Ob koncu pa sta 
predsednik g. Logar in tajnica Društva izgnancev, ga. Razpotnik, v 
imenu Društva izgnancev Slovenije podelila še zahvali Podružnični 
šoli Polšnik in Kulturnemu društvu Polšnik za dolgoletno sodelova-
nje na kulturnem področju.

Kdor je prisluhnil sporočilnosti našega letošnjega kulturnega prazni-
ka je prav gotovo spoznal, da preprosta pesem lahko seže globoko 
v srce poslušalca. Pusti sledi. Zaznamuje. Čutilo se je, da nastopa-
joči in poslušalci uživajo. „Bilo je zelo lepo.“ so se vrstili komentarji 
ob koncu. Res je bilo. Saj je bila prisotna srčna energija. Bila je z 
nami... Hvala teta Pavla. Hvala vsem.  Mateja SLADIČ-Vozelj 

GEOLOŠKA ZBIRKA V OSNOVNI ŠOLI  
GRADEc LITIJA

Mesec december označujejo številna praznovanja in eno izmed 
novoletnih je bila tudi proslava ob 40. obletnici Osnovne šole na 
Graški Dobravi. Ob tej priliki je bila ponovno urejena šolska geolo-
ška zbirka. ta je bila osnovana pred 20 leti, v času ravnateljevanja 
prof. Ive Slabe, ki je kot predana naravoslovju dala pobudo za njeno 
postavitev. Preurejena in dopolnjena geološka zbirka je sedaj pre-
meščena v prostor pred kabinetom za geografijo. 

Mirko Turšič s.p.
Zavrstnik 29, 1275 Šmartno pri Litiji

tel.: 01 89 87 136
Gsm: 041 777 090

e-mail: jan_mizarstvo@t-2.net

pRoSto delovno MeSto
IŠČEMO DELAVcA ZA DELO  

V PROIZVODNJI MIZARSKIh IZDELKOV 
(strokovno manj zahtevna dela).

ZAINteReSIRANI POKLIČIte: 
Gsm: 041 777 090

V ŠOLSKEM LETU 2017/18 
NAMERAVAMO SPREJETI  

NOVE VAJENcE.

V štirih vitrinah so razporejeni primerki mineralov, kamnin in fosi-
lov. V prvi vitrini so rude in minerali. Med slednjimi so predstavljeni 
kalcit, barit, kremen, pirit, svinčev sijajnik ali galenit in drugi. Ka-
mnine so razdeljene glede na nastanek v magmatske, metamorfne 
in sedimentne. Med magmatskimi kamninami je pohorski tonalit in 
serpentinit, od metamorfnih sta filit in marmor, med sedimentnimi 
kamninami pa so zanimive plošče glinastega skrilavca iz Hotiča, s 
kakršnimi so nekdaj pokrivali strehe hiš. takšne plošče so včasih 
lomili v skrilolomih nanizahih v pasu od Dolskega do Vač, zato ima 
ta kamnina tudi kulturnozgodovinski pomen. Iz prodišča pri Litiji je 
predstavljenih nekaj savskih prodnikov s fosili. 
Dve vitrini sta namenjeni okamninam ali fosilom. Prikazani so različ-
ni primeri fosilizacije od okamnitve, do pooglenitve in prekrivanja. 
Vsi fosili so urejeni po biološkem sistemu. Najprej so razstavljene 
rastline, od najbolj enostavnih modrozelenih cepljivk in apnenče-
vih alg, preko že izumrlih skupin členovk (preslice), do najmlajših 
primerkov iglavcev in listavcev iz novega zemeljskega veka. Sledijo 
primeri fosilov iz živalskega sveta: od enoceličnih luknjičark (fora-
minifer), maločlenarjev, mehkužcev (polži, školjke, glavonožci) vse 
do vretenčarjev, ki so predstavljeni s kosi pooglenelih rib iz Zasavja 
in kostmi jamskega medveda. 

Pogled na del prenovljene geološke zbirke v Osnovni šoli Gradec.

1 -   Poogleneli listi v 30 milijonov let starem laporju iz premogov-
nika Hrastnik.

2 -   Naravno preparirana površina 50 milijonov let starega apnen-
ca, ki je zgrajen iz neštetih hišic luknjičark.

3 -   Apnenec s kolonijsko koralo iz okolice Dol pri Litiji je pred 230 
milijoni let nastal v morskem okolju. 

4 -   Korala iz 30 milijonov let starih plasti iz okolice Gornjega Grada. 
5 -   85 milijonov let star Kraški apnenec iz lipiškega kamnoloma 

pogosto vsebuje nenavadne rudistne školjke, ki v preseku iz-
gledajo kot rože. Od tod je dobil ime rožasti apnenec.

6 -   Flišni peščenjak iz slovenske obale s sledjo aktivnosti neznane-
ga organizma izpred 45 milijonov let.

7 -   Skupek kristalov kamene strele (kremena) iz Češnjice pri So-
strem. 

Dobitniki letošnjih krajevnih priznanj: Sonja Mlakar, Iztok Res-
nik, Ciril Peterca (v imenu NK Jevnica), prvi z leve je predsed nik 
KS Jevnica Tomaž Pokorn.

Vrednost zbirke predstavlja ureditev po sistematiki, zlasti pa pri-
merki iz slovenskih nahajališč, kot so svinčeva ruda iz Sitarjevca, 
korale in spužve iz več kot 200 milijonov let starih plasti iz okolice 
Dol pri Litiji in ne nazadnje odtisi preslic najdenih pri Zavrstniku v 
več kot 300 milijonov let starih plasteh starega zemeljskega veka.
Geologija kot samostojni predmet ni vključena v učni program niti 
osnovne niti srednje šole in prav zato imajo šolske geološke zbirke 
poseben pomen. Služijo kot dragocen učni pripomoček ter deloma 
zapolnjujejo vrzel, s pomočjo katerih se lahko učenci seznanijo z 
abecedo geološke preteklosti.
Veseli me, da sedanje vodstvo šole prepoznava potrebe učencev 
po raziskovanju in odkrivanju novega znanja ter sedanjim genera-
cijam učencev ponuja možnosti za spoznavanje širokega spektra 
naravoslovnih ved. Geološka zbirka v OŠ Gradec je primer vpogleda 
v skrivnostni svet bogate naravne dediščine in verjamem, da bodo 
s pridobljenim geološkim znanjem izleti v naravo še bolj zanimivi.
 Tea KOLAR-Jurkovšek (Foto: Bogdan Jurkovšek)
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KONSTRUKTIVNA KRITIKA
Ali vemo kaj je to?

 ……pred kratkim sem bila deležna osebne kritike in 
sicer mi je ena od sokrajank v Gabrovki med drugim 
rekla:«…….ti vedno vse pokritiziraš, ker si oseba, ki 
nisi nikoli in z ničemer zadovoljna….« 

Dragi bralci tega članka, predvidevam, da v glavnem moji sokrajani 
v Gabrovki, ali mislite, da je prav, da smo vedno in z vsem kar nas 
obdaja zadovoljni? 
Jaz mislim, da ne. Prav je, da sprejemamo situacijo takšno kot v 
danem trenutku je. Včasih boljša, včasih slabša, vsekakor pa v vsa-
kem primeru vedno takšna, da bi se jo dalo izboljšati. Pogosto sem 
soočena in izpostavljena dogodkom, za katere je prav, da povem, 
kaj mislim, da je bilo narejeno dobro in kaj mislim, da bi lahko bilo 
bolje. V gospodarskih managerskih krogih se temu reče analiza ne-
kega dogodka, ki služi kasnejšemu namenu, da se pač neka stvar 
lahko izboljša. to vodi k napredku. temu se reče konstruktivna kri-
tika. Ko se poslužimo konstruktivne kritike to ne pomeni, da želimo 
povedati, da je nekaj bilo narejeno slabo, ampak, da želimo pove-
dati, da je lahko v bodoče tudi bolje.
Ker mi ni vseeno v kakšnem okolju živimo in v kakšnih materialnih 
pogojih bodo rastli naši otroci, sem pač aktivna na različnih podro-
čjih v našem malem kraju. tako v svetu KS kot tudi v šoli v svetu 
staršev in svetu javnega zavoda šola. to so področja, kjer imam 
možnost pogosto javno povedati, kaj se mi zdi, da je bilo narejeno 
dobro in kaj bi lahko bilo bolje. torej zopet sem pri konstruktivni 
kritiki. Na različnih področjih. In ta je namenjena pogosto različnim 
profilom ljudi, ki me v danih razmerah obdajajo. Včasih so to zelo iz-
obraženi ljudje, včasih pa malo manj. Ampak to je vseeno. Vsak člo-
vek deluje na svojem področju lahko dobro in boljše. In, če le-ta zna 
in zmore slišati konstruktivno kritiko, potem je lahko vedno boljši. 
Žal pa sem pogosto soočena s tem, da ljudje mojo res dobrona-
merno konstruktivno kritiko slišijo kot napad. Napad na njih. Mi-
slim, da je to narobe. Mislim, da se moramo vsi malo zamisliti ob 
tem. Sestanki, seje, razgovori, različni javni dogodki…..kaj ni ravno 
namen teh v tem, da si ljudje, sokrajani povemo kaj mislimo, da 
je prav in kaj ne? Ali ni prav, da se takrat slišimo in upoštevamo? 
Upoštevamo, da ne ponavljamo istih napak oziroma smo tam, da 
nekaj izboljšamo za naše skupno dobro???? In to tudi sprejmemo 
kot dobro in pozitivno za naprej in ne kot napad na nas…..
Konec meseca januarja smo imeli na KS v Gabrovki prvo sejo v 
letošnjem letu in do nas je prispelo anonimno pismo neke naše 
sokrajanke, katera se v pismu ni podpisala. Pač ni se izpostavila, 
ampak je le izrazila veliko kritiko čez vodstvo KS. Ko že ravno pišem 
o kritiki sem se odločila, da se dotaknem tudi del tega pisma, saj 
sem prepričana, da se bo v njem našel marsikdo od sokrajanov, 
kajti te besede sem slišala tudi sama v našem kraju. V pismu med 
drugim piše takole: »……Boli me, da vodstvo KS Gabrovka ni zmožno 
organizirati nakupa enih samih lučk za okrasitev ene same smreke v 
Gabrovki. Res žalostno. Treba je imeti samo dobro voljo. Lahko bi se 
povezali z osnovno šolo, KZ trgovino, cerkvijo, društvi, ki jih ni malo, 
Knjižnico in ne nazadnje tudi z obrtniki, ki delujejo na tem področju 

in sigurna sem, da bi s skupnimi močmi zbrali za ene lučke, ki bi jih 
obesili in prižgali……….V Gabrovki gremo res v kameno dobo, vse kar 
je bilo propada, od Zdravstvenega doma, bankomata, do pošte, še 
tisti zvonček, ki je vsako leto krasil in svetil pri bivši pošti, je crknil. 
Vas spoštovano vodstvo KS Gabrovka, sram vas je lahko, da nam 
krajanom in predvsem malim otrokom, kljub finančni krizi občine, ne 
morete in ne znate pričarati vsaj malo prazničnega vzdušja v mese-
cu, ki naj bi bil čaroben….«
Napisala sem le del pisma, povzela sem bistvo pisma. Sokrajanka 
od daleč anonimno kritizira delo vodstva KS. Jaz pač nisem v vod-
stvu KS-ja, sem pa seveda v svetu KS in tako posledično enakoprav-
no vpletena v delo in soodločanja v njem. torej tudi sama nosim 
soodgovornost za situacijo, katero gospa v pismu opisuje. Pismo 
in mnenje spoštovane anonimne sokrajanke sem jaz vzela kot kon-
struktivno kritiko na naše delo. Saj se v bistvu z gospo strinjam. 
tudi jaz si želim imeti lepo okrašeno vas ob zaključku leta. Jaz si že-
lim še bistveno več. Želim si imeti tudi urejeno vas. Z vso infrastruk-
turo kot so pločniki, vzgledna parkirišča, javno razsvetljavo, otroška 
igrišča z igrali in vzgledno športno šolsko igrišče. Vse to bi bilo do-
bro imeti, vse to naša vas potrebuje. Gospa je dala dobro iztočnico 
kaj je za to potrebno. Samo dobra volja in povezanost. Seveda se 
strinjam, jaz sem za to v prvi vrsti in grem takoj za pobudnikom. 
Ampak, ali smo v Gabrovki zreli za takšno povezanost? Ali znamo 
ljudje stopit skupaj takrat, ko je to potrebno? Kajti v prvi vrsti je 
za to potrebna povezanost vseh ljudi v našem kraju, podpora in 
solidarnost drug do drugega v delih in idejah, ki jih počnemo, ne 
pa posmeh in anonimno kritiziranje od daleč s pričakovanjem, da 
morajo za vse v našem kraju vendar poskrbeti drugi. Menim, da je 
potrebna takojšnja akcija in podpora v vseh pogledih in to v vseh 
nas. Področij in priložnosti je več kot dovolj, kjer se lahko vsak 
izkaže. Predvsem pa je za to potrebna volja po napredku. Volja 
po napredku pa zahteva slišat tudi kritiko, konstruktivno kritiko, 
o kateri sem se danes razpisala. Da kaj ne delamo kdaj prav, da 
moramo kaj pa tudi kdaj pri sebi spremeniti, da gremo lahko korak 
naprej. Predvsem pa moramo znati povedati konstruktivno kritiko 
v kulturnem medsebojnem dialogu s spoštovanjem do sogovornika 
in jo znati slišati in sprejeti v pozitivnem duhu. 
Nisem se dotaknila finančnih sredstev, ki so pa seveda drugi pogoj, 
da lahko kaj spremenimo. Ampak o tem mogoče v drugem članku, 
danes in tukaj v tem članku sem želela povedat vse kaj drugega.

Mateja BLAŽIČ

»Spoštovani, v Litiji smo že dlje časa prisotni, odslej smo  
za vas dosegljivi tudi osebno v vašem kraju.

tudi če niste v našem upravljanju vam bomo z veseljem  
brezplačno odgovorili na vsa vaša vprašanja s področja  
upravljanja, vas sprejeli osebno, po telefonu ali po pošti.

Našo pisarno smo odprli v 1. nadstropju Športne dvorane 
Litija, dostop preko stranskega vhoda s strani šole.

Pričakujemo vas vsak četrtek, od 15.30-17.00.«

UpRavljanje nepReMičnin
V Sloveniji je 36 odstotkov vseh stanovanj-
skih enot v večstanovanjskih stavbah. Stano-
vanja so večinoma v »osebni lasti«, in to kar v 
90 odstotkih. to pomeni, da kar tretjina vseh 
Slovencev živi v večstanovanjskih stavbah, ki 
pa zaradi razdrobljenega lastništva zahtevajo 
drugačen način upravljanja kot individualne 
hiše.

odGovoRnoSt je SKUpna  
in ta je veliKa

Največja razlika med večstanovanjskimi stav-
bami in individualnimi hišami je tako v upra-
vljanju stavbe. Če se v individualnih hišah la-
stniki sami odločajo o svojih nepremičninah, 
je v večstanovanjskih enotah ta odgovornost 
razdeljena med vse lastnike. to pa zahteva ce-
lovito upravljanje ne le odgovornosti, želja, te-
ženj lastnikov posameznih stanovanjskih enot, 
ampak celotne večstanovanjske stavbe. to ni 
enostavna naloga, saj je za večstanovanjske 
stavbe potrebnega več znanja, dela, usklaje-
vanj ter tudi stroškov. Nemoteno bivanje vseh 
stanovalcev je že v letu 1991 omogočil stano-

vanjski zakon, ki je uvedel inštitut upravljanja 
ter odgovornega obratovanja in vzdrževanja 
skupnih delov in naprav večstanovanjskih 
stavb.

odGovoR na izzive –  
UpRavljanje nepReMičnin

Stanovanjski zakon določa obvezno imenova-
nje upravnika v stavbah, ki imajo več kot dva 
lastnika in več kot osem posameznih delov 

(stanovanj ali poslovnih prostorov). to določbo 
zakon postavlja za zagotavljanje odgovornega 
upravljanja nepremičnin, ohranjanje njihove 
vrednosti ter zagotavljanje kakovosti bivanja. 
In to je tudi glavno poslanstvo upravljavcev 
nepremičnin.
Ljudje kot svoj dom razumejo svoje stano-
vanje, stavbe pa ne, in to kljub temu, da gre 
za sobivanje posameznih lastnikov v določe-
ni stavbi, ki skupaj uporabljajo dovozne poti, 
stopnišča, garažne prostore, zelenice, kjer se 
lahko srečujejo in tudi družijo, ter druge spre-
mljajoče dejavnike. V stavbah so tudi vgrajene 
naprave, ki jih uporabljajo vsi stanovalci in ne 
omogočajo individualne uporabe. tako stano-
valci souporabljajo razsvetljavo na stopniščih, 
v kolesarnici, shrambah, uporabljajo dvigala, 
imajo skupen odjem sanitarne vode, odvoz 
odpadkov, lahko tudi skupen odjem toplote za 
ogrevanje prostorov.
Stične točke vseh posameznih stanovalcev pa 
je treba primerno organizirati, in sicer tako, 
da je bivanje v stavbah prijetno in urejeno, da 
ohranja vrednost nepremičnin ter zagotavlja 
njihovo odgovorno upravljanje.

vHod

KUD Jevnica organizator predavanj agronomske 
strokovnjakinje Fanči Perdih

VRTIČKARSKE TEME PRITEGNILE  
ZANIMANJE KRAJANOV JEVNIcE

Dober obisk in pozitivni odmevi na prvo predavanje, ki ga je v za-
četku lanskega decembra imela strokovnjakinja za agronomijo Fan-
či Perdih, je sekcijo za razvoj podeželja in turizem pri KUD Jevnica 
kot organizatorja omenjenega dogodka spodbudil k pripravi nove-
ga predavanja z aktualnimi sezonskimi vsebinami za vrtičkarje in 

poljedelce. Drugo 
predavanje se je 
tako zgodilo 19. 
februarja, udeleži-
lo pa se ga je okoli 
50 krajanov (na 
prvem jih je bilo 
okoli 30). Osnovna 
tema predavanja 
je bila, kaj posto-
riti in kako poskr-

beti za prve spomladanske posevke, pri čemer je bil dan poudarek 
zlasti vzgoji sadik v notranjih prostorih ali rastlinjakih. Seveda pa je 
bil tudi govor o tem, kdaj glede na klimatske razmere začeti setev 
oziroma vzgojo rastlin na prostem.
Naslednja priložnost, na kateri bodo lahko krajani poglobili svoje 
znanje o vrtičkarstvu, bo predvidoma konec aprila, ko bo strokov-
njakinja Fanči Perdih pripravila tako imenovane dneve odprtih vrat, 
in sicer v prostorih na lokaciji skladišča njenega podjetja (Jevnica, 
pri Benčiču).  J. K.
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PLESNO DRUŠTVO NLP NADALJUJE  
S TEKMOVALNO SEZONO

Plesno tekmovalna sezona je v polnem teku, plesalci 
Plesnega društva NLP pa posegajo po odličnih rezultatih. 28.1. je 
potekal pokalni turnir za Art discipline, kjer so plesalci omenjenega 
društva zasedli naslednje rezultate: Aja topolnik in Lana Vehovec 5. 
mesto v kategoriji jazz dvojce 
člani ter tesa Setničar in Nika 
Šinkovec 4. mesto v kategoriji 
jazz dvojice mladinci. Vikend 
11.2.-12.2.2017 pa je bil rezer-
viran za Street discipline, kjer 
pa so plesalci zasedli: Mini me 
(tia, Inka, Vita, Jaša, Jaka) - hip 
hop mala skupina otroci 4. 
mesto, Jaša Končar 12. mesto 
in Jaka Polesnik 13. mesto, 
oba v kategoriji hip hop solo 
dečki. tia Virant je v kategoriji hip hop solo deklice dosegla 25. me-
sto, Veneja Horvat pa v kategoriji hip hop solo članice 23. mesto. 
Uspešno sta v kategoriji hip hop dvojice člani odplesali tudi Manja 
Ostrež Ravnikar in Žana Brilej, ki sta dosegli 11. mesto, hip hop 
mala skupina Swipe (Lana, Manja, Žana, tajda, Maša, Žan, Aljaž) 
pa je v kategoriji hip hop male skupine člani zmagala. V starostni 
kategoriji mladincev pa so plesalci dosegli: tea Vozel 18. mesto, 
Anja Gorta 29. mesto, obe v kategoriji hip hop solo, Anja Gorta in 
Maša Štrus 11. mesto v kategoriji hip hop dvojice ter mala skupina 
FAB7 (tea, Nika, Sanja, Nela, tesa, Maša B., Maša Š.) 3. mesto. 
Vsem iskreno čestitamo!
Plesalci se v teh dneh intenzivno pripravljajo na pustni karneval, 
kjer bodo v pustni povorki poskrbeli, da vas bodo pošteno zasrbele 
pete. Več informacij o rezultatih in tečajih si lahko pogledate na 
facebook strani NLP Litija ali spletni strani www.psdnlp.com 

ŠD SAVA Z NOVIM VODSTVOM 
NOVIM DOGODIVŠČINAM  

NAPROTI.
Na nedavnem letnem volilnem občnem zboru 

ŠD Sava je bil za naslednji dvoletni mandat za predsednika 
izvoljen stari - novi predsednik Denis Furman, ki pa je le malce 
osvežil Upravni odbor z novimi mladimi močmi. 
Člani smo enotnega mnenja, da je doslej odlično vodil društvo. In 
kot je predstavil letošnji plan, se tudi v prihodnje ni bati, da ne bi 

lahko prav vsak 
krajan Save z 
okolico našel 
med aktivnost-
mi nekaj zase. 
Posebno pozor-
nost namenimo 
tudi čim bolj 
zglednemu so-
delovanju s sve-
tom KS, PGD in 
ostalimi društvi 

ter organizacijami v KS Sava in Spodnji Log ter tudi izven meja 
našega dosega.
Kulturni dan je bil za člane društva, kot vsak leto, nad vse zimski. 
Letos smo si člani društva dali duška na belih strminah smučišč sv. 
Višarje in trbiž. Lepo udeležbo in odlično vzdušje sta dopolnila še 
krasno vreme in nepopi-
sno zabavno druženje na 
avtobusu Rudi Tursa s 
prijaznim šoferjem San-
dijem. Hladno jutro smo 
zastavili na avtobusu s 
suhimi domačimi kloba-
sami, celodnevno uživa-
nje na snegu pa zaključili 
z odlično večerjo pri Ma-
rinšku v Naklem. 
Naslednje večje aktivnosti se pričnejo z igranjem v različnih 
nogometnih ligah ter turnirjem štirih dežel s kresovanjem. Še pred 
tem pa bomo člani društva skupaj s KS Savo očistili kraj. Posebno 
pozornost dobita oba igrišča in okolica šole ter PGD-ja. Že sedaj pa 
se lahko razgibamo na novi pridobitvi društva - napravah gimnastike 
v naravi.  tajnik ŠD Sava, Boris DOBLeKAR

Januar je bil zaradi letošnje bolj mrzle zime, tudi 
bolj miren in zimski. Veliko je bilo govora o raznih 
prestopih, zgodilo se bolj malo, je pa res, da je leto-
šnji prestopni rok malo daljši. Bomo videli do kon-
ca meseca, kaj se bo zgodilo, saj bodo do takrat že 
vse selekcije popolne. Načrtovane so tudi 3 dnev-

ne Februarske priprave v Umagu, na katerih sodelujejo selekcije 
od U-11 naprej. Članska selekcija je začela z kondicijsko in fizično 
pripravo na zunanjih terenih. Mlajše selekcije so redno trenirale v 
dvorani in se udeleževale turnirjev. Z toplejšim vremenom pa tudi 
že trenirajo na športnih površinah.
Več o dogajanju pred spomladanskim delom tekmovanja pa v na-
slednji številki, ko bodo že znane spremembe in načrti za dokonča-
nje sezone.  za NK Jevnica, Marjan MeDVeD - Medo

40. TRADIcIONALNI MEDNARODNI 
S.K.I.F. KARATE TURNIR -  

POKAL »RUŠE 2017«
V soboto, 11.2.2016, se je izbrana vrsta SZtK ude-
ležila 40. tradicionalnega mednarodnega karate 

pokalnega turnirja »Ruše 2017«, ki je potekal pod okriljem karate 
zveze SKIF Slovenija v Športni dvorani Ruše-Športni park. turnir 
je eden najstarejših karate turnirjev v Sloveniji in je organiziran v 
spomin na 72-obletnico padlemu legendarnemu Pohorskemu bata-
ljonu med NOB in 
krajevnemu pra-
zniku Ruš. 
M e d n a r o d n e -
ga turnirja se je 
udeležilo preko 
300 tekmovalcev 
in tekmovalk iz 
17 ekip (klubi, 
zveze), ki so pri-
hajali iz 5 držav 
(Slovenija, Srbija, 
Madžarska, Italija 
in Romunija). Na tekmovanju je kot gostujoči sodnik sodil tudi naš 
trener toni Povše. Izbrana vrsta SZtK je dosegla skupno 3. mesto. 
V izbrani vrsti SZtK so nastopili tudi tekmovalci iz kluba KK KeNSeI: 
Matic Šifrer, Gian Povše, Nina Požun, Rok Požun in tristan Zore. V 
veliki konkurenci sta odlično 1. mesto v kategoriji kata posamezno 
dosegla Matic Šifrer in tristan Zore. 
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate.

KK Kensei

JANUARSKO POLAGANJE VIŠJIh  
PASOV IN KONDIcIJSKE PRIPRAVE 

NA NOVO SEZONO 
Januar je običajno mesec, ko se v klubih izvajajo pola-

ganja za višje pasove. Pri borilnih veščinah napredovanje k višjim pa-
sovom pomeni napredek v znanju in spretnosti. Prikazati je potrebno 
določena znanja iz taekwondo tehnike in namišljene borbe (poom-
sae), kjer se v natančno določenih zaporedjih izvajajo udarci napada 
in blokade. Pri starejših taekwondoistih in višjih pasovih pa je potreb-
no prikazati tudi teh-
niko razbijanja desk.
Pasovi se med seboj 
ločijo po barvah, pri 
čemer vsaka barva 
predstavlja nivo zna-
nja in ima tudi sim-
bolni pomen:
Bel pas - čistost, ne-
dolžnost
Rumen pas - vzhajajoče sonce, začetek poti
Zelen pas - rast, stegovanje proti nebu
Moder pas - seganje do neba vendar s koreninami v zemlji
Rdeč pas - kri in ogenj, nevarnost
Črn pas - zrelost, začetek novega potovanja

V klubu smo veseli, da 
imamo toliko članov 
vseh starosti, od naj-
mlajših do seniorjev, ki 
so napredovali k višjim 
pasovom in vsem is-
kreno čestitamo.
Sicer pa je bil januar 
najbolj pester za Do-
mna Pirca, ki se je kot 
član Slovenske članske 

reprezentance udeležil enotedenskih bazičnih priprav v Makarski, 
nato pa so izvedli v Mariboru še teden sparing borb skupaj s Hrvati in 
Srbi. Vse to je priprava na kar tri 
tekme za svetovni pokal v febru-
arju, o katerih bomo obširneje 
poročali v naslednjem prispevku.
Priprave v Mariboru so se za-
ključile s slavnostno prireditvijo 
taekwondoist leta 2016, kjer so 
podelili priznanja najzaslužnej-
šim tekmovalcem, tekmovalkam, 
trenerjem in klubom. Klub Šmar-
tno Litija je prejel priznanje za organizacijo tradicionalnega turnirja 
Pokal Šmartno Litija. tudi ostali naši borci se intenzivno pripravljajo 
na novo tekmovalno obdobje, ki bo v februarju še posebno pestro. 
Že vnaprej pa se veselimo tudi domačega tekmovanja Pokal Šmar-
tno Litija, ki bo potekal 5.3.2017 v dvorani Pungrt, na katerega ste 
kot gledalci in navijači vsi vljudno vabljeni, da spoznate ta plemeniti 
šport tudi v živo.  eva ŠtANGAR

DRUŠTVO ŠILT
V petek 10.2.2017 je bil v restavraciji Valvazor zbor 
članov društva Šmarski in Litijski tekači »ŠILT«. 
Pregledali smo delo dvoletnega delovanja društva, 
predvsem leto 2016. Prisotni smo ocenili vodenje dru-

štva in izvajanje programa za zelo uspešno, zato smo soglasno spre-
jeli sklep, da zaupamo vodenje društva dosedanjemu predsedniku 
Branetu Bašu, podpredsedniku Dušanu Jovanoviču, tajniku Suzani 
Šajnovič in blagajniku Igorju Ritonji. Sledilo je družabno srečanje, 
kjer smo si izmenjavali izkušnje iz različnih tekmovanj in iskali 
način, kako privabiti nove člane, navdušene rekreativne tekače v 
Šmartnem in Litiji. V revijah in knjigah o teku (Kako začeti), sem na-
šel nekaj zanimivih raz-
prav, zakaj se včlaniti v 
tekaški klub. Navajam 
nekatere prednosti:
-  v tekaškem klubu niso 

vsi super vzdržljivi in 
hitri, zato boste kma-
lu ugotovili, da niste 
najpočasnejši;

-  drugi tekači vas bodo 
spodbujali, da redno 
tečete (v društvu ŠILt 
je zbor vsak ponedeljek ob 18.00  uri pred Šmarsko osnovno šolo);

-  v društvu boste dobili veliko nasvetov od izkušenih tekačev, kako 
začeti teči brez poškodb in kako pravilno teči, da izboljšate tek;

-  v družbi boste bolj motivirani, razpoloženje bo dobro, zato bodo 
daljši teki kar bežali mimo;

- spoznali boste veliko ljudi z različnimi poklici in iz različnih slojev;
-  dobili boste nasvete katero opremo kupiti in kje je najugodnejša 

cena;
- s skupinskimi prijavami na teke boste zmanjšali stroške startnin:
-  spoznali boste, da večina članov teče za sprostitev, pridobivanje 

telesne vzdržljivosti, hujšanje in druženje.
Po vsem zgoraj navedenih prednosti včlanitev v društvo verjamem, 
da se nam boste ljubitelji teka kmalu pridružili. Naj vas spomnim, 
da bo Rutin tek na Bledu 24.2.2017 in Istrski tek 9.4.2017.  
Za več informacij lahko pokličete na telefon 041-699 950.  
Tekaški pozdrav!   Dušan JOVANOVIČ

(Nadaljevanje s 16. str.)
Na turnirju v Celju je odlično nastopil Jaka Tomažin, ki 
je bil v glavni turnir uvrščen neposredno in se je uvrstil 
v četrtfinale. Deklice do 12 let so merile moči v Ljublja-

ni, Rina Grošelj, ki je bila v glavni turnir uvrščena neposredno, se 
je prav tako uvrstila v četrtfinale.

Tekmovalni tenis – mednarodna tekmovanja
Po daljši tekmovalni odsotnosti zaradi poškodbe kolena, se je na 
teniška igrišča vrnila Nastja Kolar. Za začetek je nastopila na dveh 
ItF turnirjih z nagradnim skladom 15.000 $ v Antalyi. Na prvem 
turnirju se je uvrstila v polfinalev, vstop v finale pa ji je preprečila 
2. nosilka nemka Morderger, ki je bila boljša s 6:7 6:2 7:5. Nastja 
je bila skupaj v paru z Reberšak Polono tudi v polfinalu dvojic. Na 
drugem turnirju je bila Nastja nekoliko manj uspešna posamezno, 
saj jo je v četrtfinalu izločila 3. nosilka rusinja Ivakhnenko, je pa 
bila bolj uspešna v igrah dvojic, kjer se je v paru s švicarko Kennel 
uvrstila v finale. Nastja bo nastopila še na dveh turnirjih z nagra-
dnim skladom 15.000 $.
V Antalyi je uspešno nastopil tudi Mark Mesarič. Na mladinskem 
ItF turnirju se je z dvema gladkima zmagama prebil skozi sito kva-
lifikacij, nato pa uspešno serijo nadaljeval tudi v glavnem turnirju, 
kjer je v 1.krogu premagal 7. nosilca turnirja in se uvrstil med naj-
boljših 16 na turnirju ter osvojil ItF točke za mladinsko svetovno 
lestvico. Mark je tako še potrdil odlične predstave na domačih tek-
movanjih tudi na mednarodni ravni, kar je potrditev dobrega dela 
Marka in njegovega trenerja Andraža Bedene. Čestitamo !
Rekreativni tenis – zimska rekreativna liga v polnem pogonu
teniška liga As Litija je zopet v polnem pogonu. V preteklem viken-
du so v derbijih zmagovali predvsem izkušenejši tekmovalci. V dvo-
boju med Uranič Denisom in Štrus Dušanom je slavil prvi z rezul-
tatom 9:7. tudi drugi prvoligaški derbi je dobil igralec z »malo več 
kilometrine« Ašič Alojz, ki je z 9:5 ugnal borbenega Smrkolj Alojza.
Po dolgem času je dve zmagi v enem vikendu dosegel Đukič Saša, 
ki je bil boljši od Kovačič Jernja in Južnik Boža. Zmago je v tekmi 
s Kaplan Boštjanom dosegel tudi Bric Bojan, ki je tako vknjižil že 
svojo 7 letošnjo zmago v prvoligaški druščini. Za presenečenje pa 
je za zaključek v nedeljo zvečer poskrbel neuničljivi Končar Marjan, 
ki je v pravi bitki po tie-breaku ugnal Smrkolj Damjana. Marjan je 
v ključnih trenutkih odigral res vrhunsko in brezkompromisno ter 
zasluženo slavil pomembno zmago.

tenis klub AS

ZARADI ZIME OTEžENO DELO  
TUDI V NK LITIJA

Začetek treningov zunaj smo predvideli za 1.2.2017, a 
smo naleteli na težave. Letošnja mrzla in dolga zima 
je povzročila kar nekaj težav. Zaledenele travnate po-

vršine in zaradi ne pretoka vode na območju NK Litija, Kidričeva je 
voda v glavnem cevi ob dovozni cesti zmrznila in tako smo morali 
prvi trening zamakniti. V NK Litija smo bili prisiljeni iskati druge re-
šitve in tu zahvala lastniku umetne trave na Vačah, ki je omogočil, 
da so člani lahko pričeli normalno s treningi. V tem času sta pričeli 
tudi že selekciji U-17 in U-19, kateri še čakata na svojo usodo in 
bosta v spomladanskem delu najverjetneje združeni.
V tem času je po-
tekal tudi prestop-
ni rok, kjer se 
je članska ekipa 
okrepila s tremi 
igralci, ki prihajajo 
čez hrib iz sose-
dnje Ivančne Gori-
ce, s katero že ne-
kaj časa odlično 
sodelujemo. Gre za igralce: Janez Perme, Anže Ivanjko (nazadnje 
igral za Grosuplje) in Denis Gale. Prve tekme bodo pokazale pripra-
vljenost fantov, upamo pa, da se bodo dejansko izkazali kot dodana 
vrednost ekipi. trener ostaja Rok Cirar, katerega je UO potrdil do 
konca sezone. Za kadetsko in mladinsko ekipo je UO uspelo doseči 
dogovor s trenerjem Damjanom Savškom, ki je že deloval v klu-
bu pred 8 leti. Ponosni smo na njegov povratek, saj gre za nekdaj 
uspešnega igralca, domačega trenerja, ki se je v preteklosti že do-
kazal s svojim delom. Pri mlajših selekcijah še potekajo kadrovski 
razgovori in dogovori. 
O U-9 in U-11 lahko samo najboljše. Otroci so resnično fantastič-
ni, na zimski ligi v Ljubljani premagujejo tekmece z lahkoto. to si 
želi vsak trener, vsaka ekipa in vsak igralec. tudi selekciji U-13 in 
U-15, ki so manj številčni, pridno trenirajo celo zimo. In to je merilo 
rezultata. Še enkrat več se kaže neprimernost infrastrukture za te 
sodobne čase in UO bo v sodelovanju z občino naredil vse, da se to 
premakne naprej, saj je bila letošnja zima še en dokaz več, kaj no-
gomet potrebuje. Želimo si, da bo trenerski kolektiv delal uspešno 
in da bodo najmlajši ostali, prihajali novi. Nezadovoljni pa, da imajo 
možnost oditi, zato je v soglasju z željo določenih posameznih iz 
selekcij U-17 in U-19 nekaj fantov odšlo v sosednje klube. NK Litija 
jim želi veliko uspeha. 
NK Litija je pridobila oz. osvežila novega sponzorja v letu 2017. to 
je Sika d.o.o. iz trzina, sistemi za lepljenje in tesnjenje. V tem smi-
slu si želimo tega čim več.

UO NK Litija
Gregor ZAVRL, predsednik

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

popravila in čiščenje
zobnih protez



Delo in trpljenje,
tvoje je bilo življenje.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga

FRANČIŠKA KAPLJA
rojena Vidmar, 

po domače Klančarjeva Francka iz Vač.
21.11.1927 – 17.12.2016

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, Domu Tisje – enota Litija,  
gospodu župniku Ivanu Trnovcu, Karlu Jurjevcu za izrečene besede slo-
vesa, MoPZ iz Vač in vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, ter svete maše.

Vsi njeni

»Kadar poromam na Žamboh zeleni
šepeče ljubeče iz srčnih globin:
kadar si mi draga, ti, cerkvica bela,
davnih junaških pradedov spomin… .«   
                                  (Pavla Voje)

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je po težki bolezni zapustil  

naš mož, ati, ata, brat in stric

MIRKO VOJE
21.8.1938 – 12.2.2017

iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, pomoč, podarjeno cvetje, sveče in daro-
vane svete maše. Hvala pogrebni službi KSP Litija, g. župniku za lepo 
opravljen obred, pevcem, ge. Andreji za poslovilni govor ter trobentaču.
Beseda hvala velja tudi vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani in se od našega Mirka poslovili v tako velikem številu na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: žena Vera, sin Robi in hči Melita z družinama

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

ZAHVALA
ob izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka.

CIRIL ČERNE
24.11.1932 – 15.1.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, za poklonjene sveče ter 
vsestransko pomoč in podporo. Zahvala gospodu župniku za lepo 
opravljen cerkveni obred, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste bili z nami 
v najtežjih trenutkih.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

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

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga

HELENA LAVRIN
roj. Mehle

17.3.1958-2.2.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,  
znancem, sodelavcem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob stra-
ni. Hvala za vaš stisk roke, objeme, tolažilne besede, prineseno cvetje,  
sveče, darovane maše in vso pomoč.
Posebna zahvala gre zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta,  
gospodu župniku za lepo opravljen obred in KSP Litija za strokovno 
izvedbo pogrebne slovesnosti. Iskrena hvala tudi gospodu Pavlu Hiršlju 
za lepe poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Ni poti nazaj.
Nimam več ničesar dati.
Bil je in minil je maj.
Cvet ne more cvet ostati.
Ni poti nazaj.
Vendar treba je živeti:
ko čez čas bo zopet maj,
mora se nov cvet odpreti.

ZAHVALA
 Po hudi bolezni nas je zapustil naš dragi ati in stari ata

JAKOb ObREzA
17.7.1938 – 16.1.2017

iz Zgornje Jablanice.

Ob žalostnem trenutku se želimo zahvaliti vsem, ki ste v teh težkih 
dneh sočustvovali z nami, nam izrekali sožalja, darovali sveče ter cvetje.
Posebej bi se radi zahvalili članom PGD Jablanica za pogrebno sloves
nost, prijateljem, sodelavcem, vaščanom, gospodu župniku, Pogrebni 
službi Litija ter Mariji Mohar za ganljive besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega dragega ata Jakoba pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, stara mama in tašča

MARIJA LIKOVIČ
27.10.1939 – 18.1.2017
iz  Podšentjurja 1, Litija.

Zahvaljujemo se sorodnikom, vaščanom, njenim sošolcem, prijate-
ljem in znancem za besede tolažbe, darove, cvetje, sveče in svete 
maše. Posebna zahvala osebju oddelka Lokvanj, Doma Tisje za večlet
no skrbno nego. Hvala pogrebni službi KSP Litija, gospodu župniku 
Jožetu Tomšiču za lepo opravljen poslovilni obred, govorniku gospo-
du Mirku Kaplji za poslovilne besede in pevcem Lipe.
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih, nam stali 
ob strani in našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči sin Andrej z družino

Solze žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo,
na zemlji puščajo sledi.

V SPOMIN
15.2.2017 je minilo 11 let odkar nas je zapustil dragi mož,  

oče in dedek

AVGUST VORŠIČ

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

Žena Marta, hčerka Mateja in sin Marko z družino

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA SKUbIC
28.1.1927 – 25.1.2017

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izreče-
na sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala g. župniku Andreju  
Rovšku za lepo opravljen obred, pevcem iz Polšnika za zapete  
žalostinke, g. Antonu Lokarju za ganljive besede slovesa in Lidiji Učakar 
za vso pomoč. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji  
poti.

Žalujoči: sinova Zvone in Janez z družinama

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.

ZAHVALA
23. januarja 2017 nas je zapustila naša mama,  

sestra, babica in prababica

ANA ŠTRUbELJ
1931 – 2017

iz Kresniškega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za izrečene  
tolažilne besede in darovano cvetje ter sveče.

Posebej se zahvaljujemo Pogrebni službi Kresnice in Komunali Litija za 
odlično organizacijo pogreba, gospodu župniku Mohorju Rihtaršiču za 
lep pogrebni obred, hvala pevcem in ne nazadnje hvala gospe Almiri 
Jelnikar za poslovilni govor.

Vsi njeni

Ko večna zarja zgine
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v nebo.
 (J. Tovšak)

ZAHVALA
ob smrti naše mame, babice in prababice

ANGELE zAGORC
19.8.1922 – 16.1.2017

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sovašča-
nom za izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala tudi celotnemu  
kolektivu Doma Tisje za njeno dolgoletno oskrbo. Zahvala tudi gospo-
du župniku Petru Bregarju za opravljen cerkveni obred, ge. Marjani za 
poslovilne besede, pogrebcem in pevcem Lipe.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Vse teče in vse se izteka,
poletje v jesen, 
reka v morje,
življenje v nebo…

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je sklenil dragi mož, oče, dedek  

in pradedek

DOMINIK bERVAR
11.5.1935 – 5.1.2017

iz Slivne pri Vačah.

Iskreno se zahvaljujemo za vse tolažilne besede,  
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili  
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Ko je sredino jutro sonce vstalo,
je tvoje srce za vedno zaspalo.
V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja, kjer v tišini spiš.

ZAHVALA
V tišini nas je zapustila naša draga žena, mama in stara mama

MARIJA ObREzA
po domače Rejškova mama iz Podbukovja pri Vačah.

16.10.1936 – 25.1.2017

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodni-
kom, znancem in prijateljem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob  
strani in nam nudili nesebično pomoč. Hvala vam za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala župniku g. Ivanu 
Trnovcu za lepo opravljen poslovilni obred, pevcem vokalne skupine 
Lipa za ganljivo zapete pesmi, g. Marku LajovIcu za prebrane besede 
slovesa in g. Jožetu Setničarju za spokojno zaigrano Tišino. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo v takem številu pospremili k 
večnemu počitku.

Žalujoči: mož Gustel, hčerka Mimi in sin Andrej z družinama
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TOVORNI PROMET PO JABLANIŠKI DOLINI
Spoštovani prebivalci Jablaniške doline Občine Litija !
Promet tovornih vozil po Jablaniški dolini, povzroča veliko nevar-
nost za druge udeležence v prometu, najbolj pa so tu, zaradi neu-
strezne infrastrukture in same ozkosti ceste, ogroženi kolesarji in 
pešci, zlasti šoloobvezni otroci. 
Zaradi vsega tega, se je v mesecu septembru 2015, na pobudo ne-
katerih krajanov Jablaniške doline, Občine Šmartno pri Litiji, usta-
novil odbor, kateri je začel z aktivnostmi, za uresničitev zahteve 
po prepovedi vožnje tovornih vozil po Jablaniški dolini. V lanskem 
letu je bil narejen elaborat o tovornem prometu, kateri je povsem 
potrdil našo zahtevo po prepovedi, za samo postavitev prometnih 
znakov prepovedi, pa je bilo pridobljeno tudi dovoljenje Direkcije 
za ceste.
Ker je za postavitev prometnih znakov iz smeri Litije, v križišču 
Breg-Jablanica-Zagorica, pristojna Občina Litija, je bilo potrebno 
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Izžrebanci križanke iz meseca JANUARJA 2016 bodo bodo 
prejeli BON za Frizerski salon NENA. Nagrajenci bodo 
prejeli BON v Tiskarni ACO, Litija.

1. Aljaž Strmljan, Gabrska gora 15a, Gabrovka
2. Ljudmila Flis, CDK 34, Litija
3. Pavel Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji

Težje besede:  ONEKOTAN, LAMIA, SALOMON, POEN, 
URANKAR, IČIČI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.3.2017 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za 
pizzo v Gostilni Kovač. Nagrajenci bodo prejeli BON za 
pizzo v Tiskarni ACO, Litija.

STAR mizarski ponk, skrinje, 
omare, mize, voziček lojtrnik, 
cizo in ostale stare predmete 
kupim.  031 878 351

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

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip-
ce, slike, nakit, kovance, 
knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.

 051 740 430

nepReMičnine nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 195

PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju,  
zazidljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev par-
cele). Informacije: GSM: 031 630 931

PRODAM stanovanjsko hišo in 2 ha zemlje ob hiši, 17 
km iz Litije v vasi Zglavnica 5, 1272 Polšnik. Informacije: 
Erjavec, GSM: 041 856 261 in Nesta d.o.o., tel.: 01 
898 11 56, GSM: 041 733 669.

ODDAMO GOSTINSKI LOKAL ob glavni cesti  
Litija-Ljubljana, lokal 100m + kletni prostori 16 m2, 
lokal v obratovanju je opremljen, s pokrito teraso 
36m2, odprto teraso 30m2 in otroškim igriščem. 
Cena po dogovoru na tel.: 070 861 080.

Sečnja in SpRavilo leSa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.

Les tudi odkupujemo in izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.

GOZDARSTVO Primož žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

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

www.gostilnakovac.si
MALICE

“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR

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 pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

tudi njeno soglasje. Do tega soglasja pa ni prišlo, ker je Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija, naspro-
toval tej postavitvi. Zaradi upanja, da člani niso bili dovolj sezna-
njeni s problematiko tovornega prometa, sem člane SPVZP Občine 
Litija, na eni od naslednjih sej, podrobno seznanil s to zadevo. Kljub 
moji obrazložitvi o nujnosti prepovedi, saj so po Jablaniški dolini 
najbolj ogroženi kolesarji in pešci, med njimi največ šoloobvezni 
otroci, SPVCP ni spremenil svojega stališča. Še naprej so naspro-
tovali postavitvi prometnih znakov prepovedi, so pa za mnenje, o 
postavitvi, zaprosili Mestno skupnost Litija in Krajevno skupnost 
Breg – tenetiše. Prvi o zadevi sploh niso razpravljali, svet KS Breg 
– Tenetiše, pa se je, na 15. seji 2016, strinjal z omejitvijo to-
vornega prometa na cesti po Jablaniški dolini. Na omenjeni seji 
so še zapisali, da je tovorni promet potrebno omejiti tudi skozi sam 
Breg, kar so kasneje, v odgovoru Občini Litija, postavili kot pogoj 
za prepoved. S člani KS sem se kasneje tudi sestal, jih seznanil s 
celotno problematiko in jim omenil vse prednosti, če se prepove 
tovorni promet. Vso mojo razlago sem podkrepil tudi s slikami, ven-
dar so člani sveta KS vztrajali pri svoji odločitvi.

Spoštovani prebivalci Jablaniške doline! 
Odbor za prepoved prometa in jaz sam, smo od začetka aktivnosti, 
storili vse, kar je v naši moči, da bi se, s prepovedjo prometa tovor-
nih vozil, izboljšale bivalne razmere in varnost udeležencev v pro-
metu po naši dolini. Postavitev prometnih znakov, prepovedi vožnje 
tovornih vozil v tranzitu, v križišču Breg – Jablanica - Zagorica, je 
sedaj odvisna od odločitve vašega župana, gospoda Rokavec 
Francija, kateri lahko, kljub nasprotovanju SPVCP Občine Litija in 
Sveta KS Breg - tenetiše, za to postavitev »da zeleno luč«. 
Lep pozdrav! 
 Milan BRAČUN

KUPITE – TAKOJ GRADITE!
V Litiji ugodno prodam parce-
lo 1014 m2 na izrazito sončni 
legi vključno z gradbenim do-
voljenjem in plačanim komu-
nalnim prispevkom! V bližini 
šola, gimnazija, vrtec, želez-
niška postaja in vsa ostala 
infrastruktura!

Za informacije in ceno  
pokličite 041-651-802 ali 031 693 330.



MeSaRič MaRK in 
aŠič Kovač toM  

do polFinala
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja

Mark Mesarič je odlično nastopil na Članskem 
odprtem prvenstvu v Ljubljani. V 1. krogu je 
presenetil in izločil 3. nosilca Lah Jana iz Ma-
ribora in se nato brez težav uvrstil v polfinale. 
Na poti do polfinala je v četrtfinalu izločil še 
8. nosilca Svoljšak Marka iz Radomelj, nato 
pa tesno izgubil boj za finale z 2. nosilcem Ko-
vačič tinom iz Maribora, ki je bil boljši s 7:6 
6:4. Ašič Kovač tom je bil tudi uspešen in se 
je uvrstil v četrtfinale, kjer ga je s 6:2 6:2 pre-
magal kasnejši zmagovalec turnija Meh Maks iz 
Velenja. Oba sta nadaljevala odlične predstave 
v začetku februarja, ko je doma tenis klub AS 
gostil Odprto prvenstvo v tenisu za fante do 
18 let. Na turnirju sta se odlično odrezal oba 
domača tekmovalca, Mesarič Mark in Ašič 
Kovač Tom, ki sta se oba uvrstila v polfinale 
in osvojila pokal za 3. mesto. Mesarič Mark je 
na poti do polfinala premagal Pigac tina iz ŽtK 
Maribor 6:0 6:1, nato Miličevič Lazarja LtC Lju-
bljana 6:0 6:0, v četrtfinalu je bil boljši od dom-
žalčana Lepuvšček Aneja 6:3 6:0, v polfinalu pa 
je bil za odtenek boljši 1. nosilec turnirja Fugi-
na Aljaž Slovan Ljubljana, ki je slavil s 6:3 6:4. 
Gladko se je do polfinala prebil tudi Ašič Ko-

STROJ
za VAKUMIRANJE

SIR EDAMEC

KAVA MLETA KREM BANANICE
ČOKOLINO

MOKA PŠ. BELA MARMELADA PREK. KRAČA

Plastenka 5 L
= 5,49 €

Premium 1 kg =  0,59 € Marelična 700 g =  1,49 € Zadnja v.p.
= 2,79 €/kg

Saraj Bosna 200 g 
= 1,29 € Druž. pak 35 kos =  2,59 €

Lafarge clasic 2,32 € /vreča
Anhovo clasic 2,49 € /vreča

Akumulator 44 Ah =  49 €

Desiree od  0,57€/kg

AKCIJA TEHNIČNIH TRGOVIN!

DEL. AS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
Tel.: 01 896 32 41

DEL. AS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 49

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

KGZ LITIJA Z.O.O.

Tel.: 01 896 32 36

TC Supermarket in PC Šmartno!

TC Supermarket                  PC Šmartno
DEL. AS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. AS:  PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Tel.: 01 896 32 48

LASTNA PRODAJNA AKCIJA!

AKCIJA CEMENTA 
LAFARGE in ANHOVO
/*PALETNI POPUST/

AKUMULATORJI 
VESNA in BANNER

/*-10% ob vračilu starega/

AKCIJA 
UMETNEGA GNOJILA
/*PALETNI POPUST/

Holandski rumeni 
500 g  0,85 €

Humin N8 70 L  8,69 €

SEMENSKI KROMPIR

Reber family 149 €

ZEMLJA - KOMPOSTSEMENSKI ČEBULČEK

* NPK 15-15-15 Yara
*KAN in NPK Kutina

Jagger = 4,69 €/kg

Celi lešnik 100 g
=  0,85 €

ČOKOLADA MILKA

OLJE SONČNIČNO

(ponudba velja v vseh živilskih trgovinah KGZ Litija)

Jumbo pak 1,8 kg 
=  9,69 €

CORN FLAKES

Justina 1 kg 
= 1,99 €

Digitalni tisk

Odpiralni čas:
Od pOn.- pet.: 8.00-19.00, SObOta: 8.00-12.00

Valvazorjev trg 15,  
(stari del mesta Litije)
tel.: +386 40 210 634
Fax: +386 1 620 86 93

odpRodaja RazStavniH 
eKSponatov

•  sedežNe 
gARNiTuRe

• kOMODe
• RegALi
• STOLi

dragan.trninic@gmail.com

vač Tom, ki je s 6:2 6:1 najprej poslal domov 
Rangus tima Portovald Novo mesto, za njim 
pa s 6:4 6:1 še Kaljevič Filipa LtC Ljubljana. 
V četrtfinalu je imel toma lažje delo, saj mu 
je Plestenjak Jošt iz Vrhnike predal pri rezul-
tatu 6:1 v korist toma. V polfinalu pa je bil 
za toma usoden Komac Rok iz Kopra, ki je 
našega tekmovalca ugnal v treh nizih in sicer 
6:4 5:7 6:3. Obema iskreno čestitamo za do-
sežen rezultat in odlično prikazano igro! 
Dekleta do 18 let so nastopala v Velenju. Pia 
Poglajen, ki sicer nastopa še do 16 let, je 
izgubila v 1. krogu glavnega turnirja, Laura 
Cerovšek pa v 2. krogu glavnega turnirja.

Na sliki: trener Andraž Bedene, Mark Mesarič, 
Tom Kovač Ašič, trener Denis Bovhan, v ozadju 
kondicijski trener Goran Muzga

Pri najmlajših je znova slavil Žiga Šeško, ki je 
zmagal na turnirju do 10 let v Mariboru. to je že 
tretja zaporedna turnirska zmaga za Žiga Šeška 
v tej starostni kategoriji. Kako velik talent je Žiga 
Šeško dokazuje tudi dejstvo, da se je v konkuren-
ci dečkov do 12 let v predtekmovanju uvrstil v A 
finalni del, ki se je odvijal v Celju, tam pa brez te-
žav opravil kvalifikacije in se uvrstil v glavni žreb 
A turnirja do 12 let, med kar 3 leta starejšimi tek-
movalci, kjer pa je bil od njega boljši 5. nosilec 
Lunder Mark iz Ljubljane.  (Nadalj. na 13 str.)

tenis klub AS


