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IZ VSEBINE …

Projekt 
OŠ Gradec; ŽeNSKe

STRAN 5

Naj puStNi  
krof 2019

STRAN 7

Svet za 
medGeNeracijSKO 
SOdelOvaNje vabi

STRAN 9, 11

prilOŽNOSt  
za zapOSlitev  

v GabrOvKi
STRAN 10

druŠtvO Nlp  
prejelO pOSebNO 

prizNaNje
STRAN 14

Društvo lAz vabi na

(Več na 11. strani)

16. Pohod po jablaniški poti
v soboto 6. aprila 2019
Start od 7h do 10h
v zg. jablanici (G. Dom)

12. PoHoD Po PotEH oKRoG SlivnE
Vaščani idilične vasi 
Slivna, v kateri se 
nahaja obeležje geo-
metričnega središča 

Slovenije (GEOSS) vabijo na tradici-
onalni pohod na velikonočni ponede-
ljek. Pohod bo 22.4.2019 s štartom 
ob 9:00 uri v vasi Slivna.

(Več na 6. strani)

Litijski karnevaL 
2019

Litijski karneval 2019 je med debelim četrt-
kom in pepelnično sredo pod motom LITIJA 
FIRST – NAJPREJ LITIJA – LITEXIT večkrat na-
polnil Litijske trge, ulice in športno dvorano. 
Dogodke je pripravljalo skoraj 900 oseb (od 
tega cca 650 udeležencev povorke), skupaj 
nas je na pustnih prireditvah rajalo skoraj 
13.000 Litijanov in gostov.  (več na 2. strani)

PROGRAM SREČANJA
• Glasbeni program Orkestra Slovenske vojske.
•  Zastavonoše in praporščaki slovenskih občin in veteranskih 

združenj.
• Pozdravni nagovor župana Občine Litija, Francija Rokavca.
• Pozdravni nagovor župana Občine Moravče, Milana Balažica.
•  Kulturni program: Moški zbor KD Tine Kos iz Moravč,  

Tone Kuntner in recital.
•  Nagovor predsednika Društva Heraldica Slovenica, Aleksandra 

Hribovška.
• Slavnostni govor predsednika Državnega sveta, Alojza Kovšce.

Iz uredništva ...
»Pozdravljamo pomlad in regrat u salat«. 
Končno smo dočakali toplejše dni in več son-
ca. Če že zima ni prinesla snega naj vsaj po-
mlad prebudi naravo, s tem pa tudi nas spud-
budi k več gibanja in druženju na prostem. 
Čim bolj množično se lahko udeležite tradi-
cionalnih prireditev kot so: DAN SLOVENSKE 
ZASTAVE na GEOSS-u ter dveh pohodov po 
Jablaniški poti in kasneje pohoda okrog Sliv-
ne. To je tudi ena od možnosti, da se družite 
s prijatelji in znanci.
Tokrat vas naprošamo, da svoje prispevke  
in reklamne oglase pošljite dva dni prej 
kot običajno. Časopis bo izšel pred veliko-
nočnimi prazniki. 
  Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 6.4.2019  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net

Poizvedbeni razPis  
za najem Prostorov
za potrebe izvajanje programov 

predšolske vzgoje vrtca Najdihojca 
litija na rozmanovem trgu v litiji

Občina Litija namerava v prihodnjem obdobju pristopiti k novo-
gradnji oz. rekonstrukciji vrtca Najdihojca v Litiji. Za časa gradnje 
se potrebujejo ustrezni nadomestni prostori, ki bi jih občina za 
določen čas vzela v najem, ne izključuje pa se tudi možnosti za 
kasnejši odkup predmetnih prostorov.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki prostorov:
-  objekt oz. prostori se morajo nahajati v Litiji, po možnosti na 

Rozmanovem trgu oz. v bližini obstoječega vrtca Najdihojca,
-   objekt mora biti lahko dostopen z urejeno prometno infrastruk-

turo, imeti mora zadostno število parkirišč in zunanjih zelenih 
površin,

-  prostori in oprema morajo biti prilagojeni uporabnikom vrtca in 
izpolnjevati pogoje v skladu s Pravilnikom o normativih in mini-
malnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list 
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 
in 20/17). 

V obstoječem vrtcu se trenutno izvaja program za 7 oddelkov 
otrok, glede na potrebe in razvojne možnosti v prihodnje, je obči-
na zainteresirana za 8 oddelčni vrtec.

Okvirni pričetek najema: od 1.1.2020 dalje, v primeru ugodne po-
nudbe, je občina zainteresirana za dolgoročni oz. večletni najem 
(5 oz.10 let) z možnostjo odkupa. 

Ponudbe z opisom lokacije objekta in z velikostjo prostorov (vsaj 
tlorisno risbo), pošljite do 15.4.2019 na naslov: Občina Litija, Je-
rebova 14, 1270 Litija ali po e pošti: obcina.litija@litija.si, s pri-
pisom: »Ponudba za najem prostorov za vrtec«. Celotna vsebina 
razpisa na spletni strani občine Litija https://www.litija.si/raz-
pis/180848

Občina Litija
Župan Franci ROKAVEC

OBČINA LITIJA



2  OBČAN - MAREC 2019 O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

obvestiLo o objavi javniH 
RAZPISOV V OBČINI LITIJA  

za Leto 2019:
Obveščamo vas, bodo v Uradnem listu RS predvidoma v pe-
tek, dne 22. 3. 2019, objavljeni naslednji razpisi:
-  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV 

ŠPORTA
-  ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV/

PROJEKTOV
-  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV 

SOCIALNEGA VARSTVA
-  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV ZA 

MLADE 
Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo bodo po objavi 
v Uradnem listu na voljo na spletni strani Občine Litija: www.
litija.si. Dodatne informacije lahko dobite preko e-pošte: mar-
jana.weilgoni@litija.si ter karmen.merela@litija.si. 

rok za oddajo prijav na razpis za šport je 19. 4. 2019.
rok za oddajo prijav na razpis za kulturo in socialno var-
stvo je 26. 4. 2019.
rok za oddajo prijav na razpis za mlade je 3. 5. 2019.

Litijski karnevaL 2019
(nadaljevanje s 1. strani)

Najprej je Litko od župana in obeh podžupanov Litije prevzel 
pustno oblast. Obljube Litka in svetovalcev Trumpa in Mayeve 
so prepričale Litijane, ki so se glasno izrekli za samostojno Li-
tijo. To je bila hkrati najbolj vesela osamosvojitev v zgodovini: 
od srca smo se nasmejali domislicam Mame Manke. Vesela 
je bila tudi zabava z Isaacom Palmo in Ulo Lozar. Osamosvoji-
tveno zborovanje je začel in končal Pihalni orkester Litija. Na 
prireditvi smo tudi razglasili naj krofe letošnjega pustovanja.
Otroški pustni živ žav je v soboto dopoldan ponovno napolnil 
športno dvorano. Otroci, starši in ostali obiskovalci so lepo 
sprejeli kurente, orače, pokače, čarovnika Joleta Coleta, glas-
beno skupino Pikolovci, maskoto karnevala Litka in animacijo 
Šole plesa Aleksandre Košir. 
Vrhunec pustovanja je bila popoldanska karnevalska povorka. 
Sodelovalo je 25 karnevalskih skupin iz Litije ter bližnje in dalj-
ne okolice. Pripravile so izjemno duhovite, kvalitetne in inova-
tivne predstavitve različnih aktualnih tem. Večina je bila, tako 
kot je značilno za litijski karneval, aktualno-političnih. 
Sledile so teme vezane na naravo – največ na temo čebelic, 
naših Kranjskih sivk. Letošnji karneval je bil poseben tudi po 
tem, da je gostil Prvi čebelji karneval – v organizaciji Čebelar-
ske zveze Slovenije. Vse karnevalske skupine si zaslužijo našo 
iskreno zahvalo. Neizmerno smo se zabavali ob dodelanih in 
dinamičnih nastopih. Komisija je za najboljše skupine razgla-
sila: 
1. skupina: Slepi druGi tir - ekipa Gradec, litija,
2.  skupine: Stebri SlOveNSKe Kulture - Kud milke 

zorec, Hotinja vas,
3.  skupina: SHiraNe Krave za litijSKO elitO - društvo  

podeželske mladine litija in Šmartno,
4. skupina meXicO trump iz Horjula in
5. skupina: NaŠ mali Svet Že 90 let, vrtec litija. 
Lep dan je zaključila zabava s Tanjo Žagar. Športna dvora-
na je bila ponovno polna namaškaranih in razposajenih go-
stov, ki jih je pevka navdušila s svojim energičnim nastopom.  
Na pustni torek so se na Otroškem karnevalu v športni dvo-
rani najbolj zabavali otroci litijskih in šmarskih vrtcev ter OŠ 
Gradec in OŠ Litija. Pod mentorstvom pedagoginj je veliko ra-
zredov pripravilo skupinske maske. Tudi večina ostalih se je 
izjemno lepo našemilo, plesali in peli so na glasbo Pikolovcev, 
v družbi maskot Litka in Tačka. 
Dogodke letošnjega Litijskega karnevala, ki so potekali na 
prostem je popestrila sejemska ponudba. Najbolje sprejete so 
bile stojnice Društva kmetic Litija in Šmartno. Oba dneva smo 
pojedli vse krofe, flancate in ocvirkove potice. 
Organizatorji Litijskega karnevala 2019: Občina Litija, Javni za-
vod za kulturo, mladino in šport Litija, Turistično društvo Litija 
in Čebelarska zveza Slovenije se zahvaljujemo vsem sodelu-
jočim na karnevalu. Zahvala sponzorjem Litijskega karnevala 
2019: Spar Hipermarket Litija, Restavracija Mona Liza, Trgo-
grad, Pino gradbeni inženering, Omahen Transport in As Te-
prom; zahvala tudi številnim donatorjem. 
Predvsem se zahvaljujemo vsem Litijanom in gostom za tako 
množičen obisk prireditev. Uspešno smo priklicali pomlad.  
Fotografije karnevalskih dogodkih vidite na: www.litija.si/ob-
java/117691 in www.facebook.com/litijski.karneval.

GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VAČE
Na Vačah je je v teku investicija izgradnja nove mrliške vežice, 
katere do sedaj to pokopališče sploh ni imelo. V sklopu gra-
dnje nove mrliške vežice se bo izvedla tudi razširitev obstoje-
čega pokopališča, tako da bo možno na novo urediti 2 dvojna 
grobova, 32 enojnih grobov in 59 žarnih grobov.

Razširitev bo južno od sedanjega pokopališča. Obseg ureditve 
zajema izravnavo terena in izgradnjo kamnitega zidu ob poko-
pališču. Na vzhodni strani proti naslednji fazi širitve, je pred-
videna žična ograja, ki bo z naslednjo fazo širitve odstranjena.

Izven pokopališča se bo izvedlo novo asfaltirano parkirišče z 
20 parkirnimi mesti, od katerih sta dva parkirna mesta pred-
videna za invalide. 
Investicija bo predvidoma izvedena do druge polovice letoš-
njega leta.

LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA  
OBČIN SLOVENIJE

Župani in županje občin članic združenje občin Slovenije 
(zOS) so se zbrali na 21. redni letni skupščini in med 
drugim sprejeli poročilo o delu združenja v letu 2018, 
program dela in finančni načrt za leto 2019, imenovano 
pa je bilo tudi vodstvo zOS za novo mandatno obdobje. 
Županje in župane je nagovoril tudi minister za javno 
upravo rudi medved. v pogovoru je bilo odprtih več tem, 
med drugimi tudi financiranje občin, plače občinskih 
funkcionarjev, kohezijska politika, centralizacija in tudi 
pokrajine. minister medved pa je podelil tudi plakete 
podeljuje županjam in županom z več kot štirimi 
zaporednimi mandati.

Predsednik Združenja občin Slovenije je v uvodnem pozdravu 
povedal, da področje lokalne samouprave v Sloveniji dobro funk-
cionira, eden večjih problemov pa predstavlja njeno financiranje.  
V nadaljevanju je župan Občine Litija Franci Rokavec, ki je 
bila tudi gostiteljica skupščine, predstavil nekaj zanimivosti 
občine. Občina Litija je usmerjena v zeleni turizem in na tem 
področju se bodo trudili še naprej. Na kratko je predstavil ne-
kaj uspešnih projektov, med katere sodi tudi izgradnja Med-
generacijskega središča Šmelc, v katerem je skupščina tudi 
potekala.

smrad ob GnojenjU  
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V 

stanovanjskiH naseLjiH
Pomlad je čas gnojenja. Pri gnojenju z gnojevko in gnojnico 
na kmetijskih zemljiščih je neizogibno sproščanje smradu. 
V tem letnem času se občanke in občani pogosto obračajo 
na Medobčinskih inšpektorat in redarstvo. v Sloveniji po-
sebnih predpisov, ki bi urejali izključno problematiko 
smradu ni.
Omejitve in prepovedi v zvezi z gnojenjem kmetijskih ze-
mljišč z gnojnico in gnojevko ureja Uredba o varstvu voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list 
RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17), katere nadzor iz-
vajajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo. Uredba se nanaša 
na varstvo voda in ne na smrad. V primeru kršitve določil te 
Uredbe, lahko občani podajo prijavo na kmetijski inšpekto-
rat. 
Občina Litija ima sprejet Odlok o javnem redu in miru (Ura-
dni list RS, št. 22/17), kateri v 9. točki 7. člena določa, da 
je zaradi varstva zdravja in čistoče prepovedano v obdobju, 
ko je skladno s predpisom, ki ureja varstvo pred požarom 
v naravnem okolju, razglašena velika ali zelo velika požar-
na ogroženost, gnojiti z gnojnico ali gnojevko po zemlji-
ščih, ki so v bližini naselij, razen če se zagotovi takojšnje 
zaoravanje ali uporaba druge učinkovite – dovoljene tehnike 
za zmanjševanje smradu zaradi gnojenja. Z globo 100 eur 
se kaznuje posameznika, ki ravna v nasprotju s tem dolo-
čilom Odloka. Nadzor nad izvajanjem tega Odloka izvaja 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V primeru kršitve 
tega določila Odloka lahko občani podajo prijavo na naš  
organ.
Ne glede na navedeno naprošamo vse kmetovalce, ki 
gnojijo v neposredni bližini naselij, da upoštevajo Ko-
deks dobre kmetijske prakse ter pri gnojenju izvajajo 
ukrepe za zmanj ševanje smradu.

 Medobčinski inšpektorat in redarstvo
 občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica,

 Litija in Šmartno pri Litiji

obvestiLo 
praznjenje greznic in odvoz blata  

iz mKČN do 50 pe
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko pod-

jetje Litija, d.o.o. z januarjem 2019, v skladu z Uredbo o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS,št.:98/2015) 
in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, 
št.: 87/2012 in 109/2012) uvaja redno prevzemanje komu-
nalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, prevzem blata iz 
malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 
50 PE (v nadaljevanju: MKČN) ter pregledovanje MKČN, naj-
manj enkrat na tri leta in mesečni obračun omenjenih storitev.
Redno praznjenje greznic in odvoz blata uvajamo za vse objek-
te, ki niso priključeni na javno kanalizacijo na celotnem obmo-
čju občine Litija in Šmartno pri Litiji. Odvoz bomo izvajali po 
vnaprej določenem programu po občinah in naseljih, najmanj 
enkrat na tri leta. O terminu odvoza bomo uporabnike obvesti-
li pisno najmanj 15 dni pred načrtovanim odvozom.

Storitev bomo uporabnikom zaračunavali mesečno glede na 
porabljeno količino pitne vode izmerjeno na obračunskem 
vodomeru. V kolikor se poraba pitne vode ne ugotavlja z 
obračunskim vodomerom, ali javno podjetje s podatkom ne 
razpolaga, bo izračun na podlagi števila prijavljenih oseb ob 
upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 
na osebo na dan.
izjeme:
1.  Objekti na lokacijah, kjer praznjenje greznice in odvoz blata 

iz MKČN s cestnim motornim vozilom tehnično ni izvedlji-
vo. Za te objekte mora storitev odvoza zagotoviti lastnik 
objekta. Izvajalec javne službe v takem primeru pisno potr-
di datum in količino prevzete komunalne odpadne vode ali 
količino prevzetega blata iz MKČN.

2.  Objekti kmetijskega gospodarstva, kjer gre za uporabo komu-
nalne odpadne vode iz nepretočne greznice ali blata iz MKČN 
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komu-
nalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 62/2008)). 
Lastnik takega objekta pri izvajalcu javne službe vloži vlogo 
za oprostitev plačila storitve prevzema komunalne odpadne 
vode ali blata iz MKČN, ki jo obnavlja na tri leta. Kot obvezna 
storitev za te objekte ostane le pregled MKČN.

V primeru naročila praznjenja greznice izven planiranega ter-
mina bomo naročniku zaračunali strošek intervencije po ceni-
ku. Dodatne informacije lahko dobite po telefonu št. 01/890 
00 10 ali na spletni strani podjetja www.ksp-litija.si

KSP Litija d.o.o.

31.3. 2019 – rok za oddajo  
PobUd za sPremembo 

NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ V 
okvirU PostoPka sPrememb 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA OBČINE LITIJA
Občina ponovno poziva svoje občane in ostale lastni-
ke zemljišč na območju litijske občine, da razmislijo o 
potrebnih investicijah na stavbah oz. zemljiščih v na-
slednjih letih in v občinski upravi preverijo, ali so žele-
ni posegi v skladu z obstoječim OPN Litija. Prav tako 
predlagamo, da za stavbna zemljišča na katerih ne 
nameravajo graditi, podajo pobude o spremembi na-
menske rabe stavbnih zemljišč v kmetijska ali gozdna  
zemljišča. 
Za vse informacije o posameznih parcelah oz. zemlji-
ščih in poteku postopka se lahko obrnete osebno, 
po telefonu ali po elektronski pošti na uslužbenki ob-
činske uprave Občine Litija, Nirmalo Krofl, pisarna 
št. 55, telefon 01 8963 461, nirmala.krofl@litija.si ali  
Kati Zidar, pisarna št. 57, telefon 01 8963 436,  
kati.zidar@litija.si.
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IZ DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Poslanec boris doblekar

PoGLobite svoja znanja, bodite 
LAŽJE ZAPOSLJIVI ALI PA BOLJ 

UČINKOVITI NA DELOVNEM MESTU!
Izobraževalni center Geoss ponuja skupaj s partnerji v okviru 
projekta »KORAK – KOMPETENCE ZA RAZVOJ KARIERE« različ-
na brezplačna usposabljanja in izobraževanja, v katere se lahko 
vključite prebivalci občine litija! 
Programi so namenjeni tako zaposlenim kot brezposelnim ose-
bam (starejšim od 45 let, prednost pri vključitvi imajo tisti s 
pridobljeno največ srednješolsko izobrazbo). Namen projekta 
je izboljšati kompetence oseb za boljšo zaposljivost na trgu 
dela ter osebni razvoj za aktivnejše delovanje v sodobni družbi. 
S pomočjo obsežne po-
nudbe izobraževalnih pro-
gramov lahko zdaj vsak 
poglobi in dopolni svoje 
znanje ali pa nadgradi 
svoje poklicne in osebne 
veščine.
Izobraževalni center Ge-
oss trenutno izvaja 14 
programov v osrednjeslo-
venski regiji. Udeleženci se izobražujejo na področjih tujih je-
zikov – angleščine in nemščine, računalništva in komunikacije. 
Trenutno potekajo vpisi v naslednje brezplačne programe:
• angleščina a1, 60 ur (februar 2019)
• angleščina a2, 60 ur (april 2019)
•  uporabno računalništvo v vsakdanjem življenju,  

40 ur (februar 2019)
• Komunikacija s strankami, 40 ur (marec 2019)
• zdrav življenjski slog, 40 ur (marec 2019)
• excel, 40 ur (maj 2019)
•  program priprav na opravljanje izpita iz slovenskega 

jezika, 30 ur (februar 2019)
Če se zbere 13 - 15 zainteresiranih oseb, lahko pridemo izvajal-
ci programov tudi v vaš kraj, vedno pa se nam lahko pridružite 
v programih, ki potekajo na našem sedežu na Cesti koman-
danta Staneta 2 v Litiji. Predlagate lahko tudi drugačno temo 
izobraževanj. Projekt se bo izvajal vse do oktobra 2022.
Za več informacij in prijave nas pokličite na 031 759 355 ali 
pa nam pišite na info@ic-geoss.si. Število mest je omejeno 
zato s prijavami pohitite in si zagotovite svoje mesto v skupini. 
Učenje pri nas poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju. 
Vabljeni, da stopite z nami korak naprej!
Projekt KORAK sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada.

Sandra KATIć, Izobraževalni center Geoss 

Kot poslanec Državnega zbora RS sporočam, da se trudim po 
svojih najboljših močeh za in v dobro državljank in državljanov, 
seveda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih imamo poslanci 
v zakonodajni oblasti. Redno se udeležujem vseh sej, tako od-
borov, komisij, kot plenarnih zasedanj. Kolikor mi čas dopušča, 
sem prisoten tudi na posvetih in javnih razpravah v organizaciji 
Državnega sveta in mnogih drugih institucij. Redno se udeležu-
jem tudi dogodkov na lokalni ravni. To združim s funkcijo občin-
skega svetnika občine Litija in člana sveta Mestne skupnosti 
Litija. Sem tudi v stalnem stiku z županom Rokavcem, podžu-
panoma Feletom in Lovšetovo ter občinsko 
upravo in redno sodelujem ter pomagam pri 
njihovih različnih sestankih in pogajanjih 
v Ljubljani na ministrstvih, direktoratih in 
agencijah.
Vseskozi sem dostopen in na voljo vsem 
državljankam in državljanom, pred vsem 
seveda občankam in občanom naše litij-
ske občine pa tudi sosednje šmarske, kjer 
so mi volivci v tako velikem številu zaupali 
svoje glasove in se zato še kako zavedam 
svoje odgovornosti. Večino zadev urejamo 
preko elektronske pošte, nekaj tudi po na-
vadni pošti, s telefonskimi razgovori, mnogo 
pa tudi z osebnim srečanjem, kar mi je še 
najbolj všeč, edina slabost pa je, da vzame 
nekaj več časa, ki pa mi ga zelo primanjku-
je, da kar se da najbolj kvalitetno opravim 
svoje delo v družbeno vsesplošno korist. 
Vesel sem tudi vseh obiskov občanov v Dr-
žavnem zboru.
Naj na kratko izpostavim nekaj po moji oce-
ni najbolj pomembnih aktivnosti iz med mnogih. Poleg poslan-
skih pisnih in ustnih vprašanj vladi, ministrom, državnim sekre-
tarjev, direktorjem direktoratov in agencij ter drugim, skoraj ni 
seje ali dogodka, kjer ne bi omenil naših občin, Srca Slovenije 
in Zasavja. Naj iz med mnogih zadev naštejem le najpomemb-
nejše.
Degradirana območja v Sloveniji s poudarkom odlagališča 
in končne sanacije Rakovnika / sežigalnice odpadkov / višja 
glavarina občinam / investicije na področju državnih cest s 
poudarkov aktivnosti pri gradnji nujno potrebne obvoznice 
Hotič, Gabrovka in Litija in ureditev peš cone med Ribčami 
in kresniškim mostom ter od Spodnjega Loga do savskega 
mostu in končno čim hitrejšo ureditev križišča v Spodnjem 
Hotiču ter obvozne ceste pri pomniku Geoss z moderniza-
cijo ceste skozi Vače ter Podšentjur Kresnice do Laz / ure-

janje voda oziroma hudournikov s poudarkom odprave po-
sledic lanskega neurja, še posebej na področju Vač oziroma 
Tolstega vrha ter Save / stanje na deponiji Unično (CEROZ) 
/ število zaposlenih v Policiji, vpliv pomanjkanja policistov na 
varnost ljudi in premoženja v lokalnih skupnosti, dežurni 
policisti, vodje okolišev in varna točka ter manj patrulj / 
stanovanja in poslovni prostori v lasti RS s poudarkom na 
meni nerazumljivo plačevanje najemnine OO RK Litija državi 
in zapuščeni ter zanemarjeni državni prostori v bloku sredi 
Litije / plačila prispevkov za socialno varnost oziroma ne-

plačevanje le teh in nadzor ter ukrepanje 
inšpekcij nad tem zavržnim dejanjem / 
male kmetije / mladi prevzemniki kme-
tij / zbirokratizirane in drage dopolnilne 
dejavnosti čebelarjev in kmetov / pomoč 
pri pridobivanju subvencij in prijave na 
razpise / prešibka kmetijsko svetovalna 
služba / preprečevanje posledic neurij 
z zaščitnimi mrežami in ustreznimi dru-
gimi preventivnimi ukrepi / upravljanje 
zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zeml-
jišč in gozdov / večja samooskrba s hra-
no in pridelki / javni razpisi za hrano za 
malice in kosila v šolah in vrtcih z večjo 
možnostjo vključevanja lokalnih pridelo-
valcev / bolj ugodni pogoji in merila za 
državno in EU sofinanciranje zbiranja, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 
gradnjo večjih javnih ali manjših vaških 
vodovodov /večanje prepoznavnosti na-
ših turističnih biserov rudnika Sitarjevec, 
Oglarske dežele in Geossa ter mnogih 

drugih naših premalo izkoriščenih destinacij, prijaznejši po-
goji in hitrejši postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in 
sprememb namembnosti zemljišč, še posebej za podjetnike 
, kmete in mlade, ki bi radi ostali na domači zemlji / odprava 
nekaterih ovir in nepotrebnih stroškov gasilcev in PGD-jev / 
zapostavljeni invalidi in dolgotrajna oskrba in še mnogo dru-
gega, vendar žal ni več prostora.
V odpiranju sta tudi moji poslanski pisarni v Litiji in sosednjem 
Šmartnem, kamor ste vljudno vabljeni po predhodni najavi. Še 
vedno pa ste vabljeni k rednem spremljanju mojega dela kot 
poslanca in občinskega svetnika na facebooku, spletni strani 
DZ, v različnih medijih in na drugih socialnih omrežjih in prijazno 
vabljeni k sodelovanju. Vedno sem odprt za vse in pripravljen 
pomagati, kolikor je v moji moči. 

Boris DOBLEKAR, Poslanec
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Šestošolci oŠ Litija 
veselo smučali v 

kranjski Gori
Zimska šola v naravi za učence šestih razredov 
Osnovne šole Litija je potekala od 18. 2. do 22. 
2. 2019 v domu CŠOD Trilobit v Javorniškem 
Rovtu. Glavna tema šole v naravi sta bila alpsko 
smučanje in smučarski tek. Smučanje se je iz-
vajalo v Kranjski Gori, tek pa v okolici doma in 
v Ratečah. Učenci so se učili smučati v 5 skupi-
nah glede na začetno znanje smučanja, tekačev 
je bilo za eno skupino. Bilo je 19 smučarjev, 22 
začetnikov smučarjev in 9 smučarjev tekačev. 
Odlične vremenske in snežne razmere so nam 
pomagale, da so učenci v znanju smučanja in 
teka hitro napredovali. Smučarji so se vneto 
spuščali po kranjskogorskih strminah, tekači 
pa so zadnji dan tekli vse do italijanske meje. 
Ob popoldnevih smo spoznavali okolico doma 
in se dričali po zasneženih travnikih, se sezna-
nili z geologijo in orientacijo ter vlivali trilobite. 
Zvečer je bil čas za večerno animacijo, ki je pri-
nesla obilo zabave in smeha. Polni novih znanj 
in izkustev smo se zadovoljni vrnili domov.

Planinci oŠ Litija 3. v državi
Zagnana ekipa mladih planincev Osnovne šole 
Litija, ki so jo sestavljali Jurij Cvikl, Ažbe Turko-
vič, Klara Mahkovic Lamovšek in Nuša Babnik 
Mravlja so že novembra na regijskem tekmova-
nju Mladina in gore v Semiču v Beli krajini z 2. 
mestom opozorili, da dobro obvladajo vsebine 
planinske šole, za njimi je zaostalo 62 ekip. 

Med pripravami na državno tekmovanje so po-
slušali predavanje alpinista in gorskega reše-
valca Franca Intiharja o gorski reševalni službi, 
nevarnostih v gorah, potrebni opremi, pripravi 
na turo, orientaciji, prvi pomoči, … Vadili so vo-
zlanje vozlov, sodelovali s Planinskim društvom 
Litija, se povezali z ekipama sosednje šole. Ju-
bilejno 30. državno tekmovanje Mladina in gore 
je konec januarja 2019 potekalo v Podnanosu. 
24 ekip se je najprej pomerilo v teoretičnem 
znanju, naša ekipa se je prepričljivo uvrstila v 
finale. Nato je sledilo praktično znanje v obliki 
kviza. Skupno je ekipa osvojila odlično 3. me-
sto v državi in si med drugim prislužila nagra-
dni planinski tabor v Bavščici v mesecu juliju. 
Mentorica mladih planincev je Ljudmila Intihar.

erasmus plus ni mus, pomaga pa
Šolska knjižnica OŠ Litija z vsakim novim pro-
jektom v mednarodnem sodelovanju stopi ko-
rak naprej. Naš novi izziv je Erasmus plus KA 
2 projekt HEART - Healing Eart ART, v katerem 
nas bo dve leti v različnih ekoloških izzivih so-
delovalo šest šol iz šestih evropskih držav Polj-

ske, Romunije, Tur-
čije, Portugalske, 
Italije in Slovenije. 

Projekt smo prijavili v Sloveniji, 
potem komaj čakali rezultatov in 
se končno zelo razveselili, ker ga 
je nacionalna agencija Cmepius 
pozitivno ocenila in nam dala zele-

no luč za izvajanje načrtovanega dela.
Od začetka šolskega leta do danes je bilo iz-
vedenih že kar nekaj aktivnosti. Postavili smo 
spletno stran, izvedli natečaj za logo, pripravili 
knjižico receptov z zdravimi prigrizki Healthy 
snacks – Healty kids, naredili koledar in izdali 
prvo številko glasila Green Guide. Enako po-
membne pa so tudi priprave, izvedbe in dise-
minacije posameznih mobilnosti. V februarju 
2019 smo se na pot prvič skupaj z učenkami 
podali v poljski Bedzin. Pet delovnih dni smo 
preživeli v druženju, različnih delavnicah in 
strokovnih ogledih. Gostitelji, tako učitelji na 
šoli kot tudi družine, ki so v svoje domove spre-
jele učence goste, so svojo vlogo opravili več 
kot odlično. Domov smo se vrnili bogatejši za 
številna prijateljstva, znanja, ki smo jih prido-
bili, pa bomo širili s predstavitvami učencem, 
učiteljem in staršem. Po zimskih počitnicah 
smo se začeli intenzivno pripravljati na novo 
mobilnost, s projektnimi prijatelji pa se vmesni 
čas srečujemo v varnem digitalnem okolju eT-
winning platforme.

Zapisala knjižničarka Nena MANDELJ

Srečanje s Sašo Pavček
V okviru mladinskega festivala Bralnice pod 
slamnikom smo na OŠ Litija 7. marca gostili 
gospo Sašo Pav-
ček. Srečanja, ki 
so ga pripravili in 
izpeljali člani knji-
žničarskega krož-
ka, se je udeležilo 
čez 200 otrok in 
učiteljic: recital, 
različni sklopi vpra-
šanj, obnova v ver-
zih, plakat z asoci-
acijami, plakat za 
»steno slavnih«, ... 
Po zaključku ura-
dnega dela smo pogovor nadaljevali v ožjem 
krogu, kjer so učenci predstavili delo krožka in 
za gostjo pripravili tudi sladko presenečenje. 
Popeljali so jo v knjižnico, kjer so ob ogledu še 
poklepetali o branju, knjigah, projektih.

 Zbrala in uredila Petra PAVLICA

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Smučanje v Cerknem
V tednu pred zimskimi počitni-
cami, od ponedeljka, 18. 2. do 
petka, 22. 2. 2019, so učenci 7.r 
Podružnice s prilagojenim pro-
gramom OŠ Litija obiskali CŠOD 

v Cerknem. Najpomembnejša aktivnost je bilo 
smučanje. Na snegu so preživeli skoraj cel dan 
in se naučili zavoja v klinu in odzivnosti smu-
či pri osnovnih carving zavojih ter samostojne 
uporabe vlečnih naprav. Primerne strmine za 
poučevanje smučanja in prijetno sonce, ki pa 

je šele popoldan ojužilo sneg, so omogočale 
res dobro smuko. Po vrnitvi v dom in zaslu-
ženem krajšem počitku, so potekale zanimive 
delavnice spoznavanja značilnosti okolja, kjer 
so bivali in tudi druge športne aktivnosti npr. 
plezanje na balvanski steni. Večeri pa so bili 
zabavni ob prepevanju in plesu. Teden je za vse 
kar prehitro minil, zapomnili pa si ga bodo po 
res idiličnem vremenu in vsakodnevnem pogle-
du na zasneženi Triglav. Učence sta spremljala 
učitelja Robert Farič in Vili Guček. Vili GUČEK

Gostovanje in nastop  
gledališke skupine

V ponedeljek, 11. 2. 2019, so se učenci z gle-
dališko skupino Podružnice s prilagojenim 

programom OŠ Litija odpravili na Podružnič-
no šolo v Vrhpolje pri Moravčah. Na njihovo 
povabilo so se udeležili kulturne prireditve 
v kraju ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Zgodaj dopoldne so jih zelo lepo sprejeli na 
šoli. Učitelj Matjaž Bizilj je poskrbel za koor-
dinacijo in tehnično podporo. Pozdravila jih je 
vodja šole. Izvedli so gledališko igro Kamena 
juha za učence in učitelje. Barbara Klanšek 
je poskrbela za scenografijo in vodenje učen-
cev. Nastop je bil izvrstno izpeljan in zelo lepo 
sprejet. Po predstavi so pospravili vso opre-
mo, se malo podružili z gostujočo šolo in nje-
nimi učenci ter učitelji. Dobro so predstavili 
šolo in poskrbeli za inkluzivni dogodek izven  
občine. Robert FARIČ

Fizikalni eksperimenti
V četrtek, 7. 2. 2019, so na šoli izvedli tehniški 
dan – fizikalni eksperimenti. Kot že vsa leta sta 
Robert Farič z učiteljem fizike z rednega pro-
grama OŠ Robertom Bučkom pripravila aktivne 
oblike učenja s področja fizike. Letošnja vsebi-
na, tema je bila Fizikalna sila v vsakodnevnem 
življenju. Najprej so se pogovorili o varnosti pri 
delu in se dogovorili za časovno razporeditev 
dela. V nadaljevanju so se razdelili po skupi-
nah, ki sta jih oblikovala. Vsaka manjša skupi-
na je prejela načrt dela, učni list, navodila za 
delo in pripomočke za izvedbo eksperimentov. 
Zahtevnejše in bolj zapletene primere so izvedli 
skupaj s frontalno razlago ter vodenjem učite-
lja. Vaje so trajale 4 šolske ure z odmorom za 
malico. Vsebina je bila zanimiva ter konkretno 
in jasno predstavljena. Učenci so bili aktivni in 
zaposleni. Ob koncu so učenci izdelali še po-
ročilo o dejavnosti. Za vmesno dejavnost smo 
se udeležili kulturnega programa ob Prešerno-
vem dnevu v avli OŠ. Zahvaljujejo se učitelju 
Robertu Bučku za večletno dobro sodelovanje 
in pomoč. Robert FARIČ

VRTEC POLHEK POLŠNIK

MESEC FEBRUAR V VRTCU POLHEK
Mesec februar je bil namenjen spoznavanju črk slovenske abecede in spoznavanju poklicev. Tako 
smo v začetku meseca praznovali slovenski kulturni praznik, ob katerem smo se spomnili na 
Franceta Prešerna, katerega portret so otroci tudi narisali z ogljem. Ob tem smo pripravili skupaj 
s šolo in krajani Polšnika tudi nastop, in sicer 
ples Snežink. V februarju smo si ogledali, kako 

poteka poklic učitelja 
in si pri tem ogledali 
šolsko uro 1. in 3. ra-
zreda PŠ Polšnik. Otro-
kom je bil obisk zani-
miv, pri dejavnostih so 
tudi spretno sodelo-
vali. V igralnici so nas 
obiskali tudi medicin-
ska sestra, policista in 
frizerka, ki so predstavili vsak svoj poklic, pokazali so nam pripomočke, 
s katerimi delajo. Nad obiskom so bili otroci navdušeni, imeli so pripra-
vljenih veliko vprašanj zanje. Po koncu vsakega obiska smo v igralnici 

pripravili kotičke, povezane s temi poklici. Tako smo izdelali policijsko postajo, zdravniški kotiček, 
frizerski kotiček, šolo in knjižnico. Otroci so se najbolj razveselili policijske postaje, pri kateri so 
tudi aktivno sodelovali pri nastajanju le-te. Sami so izdelali celoten kotiček.
Poleg obiska različnih poklicev smo priredili tudi Va-

lentinov ples na 
prostem, ki so se 
ga otroci zelo raz-
veselili. V igralnici 
pa smo v sklopu 
poklicev in spo-
znavanja črk slo-
venske abecede 
razvrščali poklice 
glede na prvi glas 
ter tudi glede na 
prostor, kjer se 
poklic opravlja (na prostem/v prostoru).

Ob koncu meseca smo se srečali tudi s procesom nastajanja papirja. Izdelali smo papirno pulpo, 
naredili lasten papir in na svoj papir narisali risbo. Otroci so bili nad delom navdušeni in ves čas 
so aktivno sodelovali pri procesu in izvedbi le-tega.  Patricija MEDVED

Novi počitniški programi  
za otroke v Litiji

v času prvomajskih počitnic (29. in 30 aprila) litij-
ska društva načrtujejo pilotno izvedbo celodnev-

nih aktivnosti v okviru počitniškega programa za otroke in mladostnike, ki bo brezplačen 
za uporabnike in je v prvi vrsti namenjen mestnim otrokom in mladostnikom iz občine 
litija.
Na ZLHT- Regionalnem centru NVO spodbujamo razvoj novih programov, aktivnosti in storitev, 
ki jih občanom nudijo nevladne organizacije. Skozi koncept Kavarne NVO, ki spodbuja kreativne 
pogovore o potrebah lokalnega okolja, smo naslovili tudi izbrano problematiko občine Litije. Tako 
smo v torek, 26.2.2019, na Kavarni NVO, v Litji, skupaj z lokalnimi nevladnimi organizacijami 
obravnavali problematiko pomanjkanja programov za otroke in mladostnike v mestu Litija ter 

iskali rešitve.
V Litiji, v času šolskih počitnic, za otroke in 
mladostnike ni dovolj aktivnosti in progra-
mov, ki bi zagotavljale kakovostno preživlja-
nje prostega časa otrok in mladostnikov ter 
obenem razbremenile tiste starše, ki imajo 
delovne obveznosti. 
Kreativnemu razmišljanju o novih počitniških 
programih so se pridružili predstavniki treh 
športnih društev Karate klub Kensei, Žensko 
rokometno društvo Litija in Plesno športno 
društvo NLP, organizacije ki delujejo na po-
dročju mladine Društvo Lojtra, študentski 
klub Kliše, Skavtski steg Litija Pojoči volkovi, 
organizacije na področju kulture Medgenera-
cijsko glasbeno društvo, likovno društvo LILA 

in neformalna skupina Eukolog.
Tako je nastal osnutek programa za pilotno izvedbo dvodnevnega počitniškega programa, za ob-
dobje prvomajskih počitnic (29. in 30. aprila), ki bo namenjen šoloobveznim otrokom v starosti 
od 6 let do 18 let. 
Vsi tisti, ki se želite pridružiti skupini litijskih nevladnih organizacij pri izvedbi programa z aktiv-
nostmi za mlade in otroke, ste vabljeni, da nam pišete na info@consulta.si. Vabljeni, da počitniški 
program obogatite tudi s prispevkom vaše organizacije. Kristijan ADAMLJE

kLUb kLiŠe 
V februarju smo imeli enega večjih projektov in sicer se nam je 23.2. kar nekaj članov 
pridružilo na smučanju osrednje regije. Kliše je organiziral že tradicionalni izlet na 
zasnežene strmine, tako kot lansko leto smo smučali v družbi celotne osrednje regije 
Škisa. Tokrat smo se odpravili v Bad Kleinkirchheim. 2.3. smo se pridružili nepozabni 

pustni zabavi v Litijski športni dvorani, za katero je skrbela Tanja Žagar. Za dobro organizacijo 
dogodka je poskrbela Wake up 
ekipa.
8. marca so aktivisti Kliše klu-
ba ob dnevu žena po Litiji raz-
veseljevali ženske z vrtnicami, 
dva dni kasneje pa so naše 
aktivistke delile trnjeve vejice z 
manjšimi darili mučenikom ob 
njihovem prazniku. Vse, ki ste 
željni novih znanj o različnih 
pokrajinah sveta, 30.3. vabimo 
na potopis o Argentini, ki jo 
je obiskal eden naših članov. 
Predstavil bo enomesečno po-
tovanje, ki se je začelo v pre-
stolnici v Buenos Airesu, nadaljevalo na jug v Patagonijo, pa vzdolž Andov vse do bolivijske meje, 
obisk svetovno znanih slapov Iguazu; govoril bo tudi o tangu, vinu in nasploh vsemu kar paše k 
Argentini. 
Med našimi ugodnostmi tudi novost: s kupončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te mesec joge v Art 
Caffeju stane le 24€. Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni 
vsako prvo soboto v mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! Z nami pa ostajajo tudi stalne 
ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se 
lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Kliše popust! Še vedno nudimo 
tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in nemščine.  Manca PLANINŠEK
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zahvale za kulturno sodelovanje s PoŠ kresnice
OŠ GABROVKA - DOLE

Umetnost in kULtUra z roko v roki

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

BILI SMO V CŠOD LIPA
Učenci PŠ Polšnik in PŠ Sava smo se za tri dni odpravili v CŠOD Lipa.
20. 2. 2019: Starši so nam pomahali v pozdrav in veselo smo se odpravili proti Črmošnjicam. Vožnja je kar hi-
tro minila in polni pričakovanj smo zapeljali pred dom. Dom Lipa, ki bo za tri dni postal naš drugi dom. Učenci 
so se razporedili po sobah in spraznili kovčke ter postlali postelje. Pri tem so jim tudi malo pomagale nado-
mestne mame - učiteljice. Sledila je malica in navodila za delo. Pred kosilom smo odšli na igrišče, kjer so se 
učenci sprostili in se naužili svežega zraka. Komaj smo čakali kosilo, saj nam je pošteno krulilo v želodčkih. 
In ker je lakota najboljša kuharica, smo vse pojedli in tudi pomazali krožnike. Sledil je počitek in urejanje 
sob, nato pa popoldanske dejavnosti. Prva skupina je 
opazovala ptice v naselju, druga je žebljala, tretja pa 
spoznavala elektriko in njeno proizvodnjo. Po večerji 
smo se odpravili na čudovit pohod s petrolejkami. Bilo 
je zelo romantično. Polna luna je svetila, mi pa smo 
hodili kot palčki iz pravljice o Sneguljčici, s petrolejka-
mi v rokah, po Črmošnjicah. Zvečer smo kar popadali 
v postelje in sladko spali do jutra, ko nas je zbudila 
nesramna budilka.
21. 2. 2019: Prebudili smo se v prelepo jutro. Lepo 
naspani in dobre volje smo se odpravili na zajtrk. Po 
zajtrku je sledilo ocenjevanje sob. Vsi otroci so se zelo 
potrudili in za dobro opravljeno delo so dobili same 
lepe ocene. Odpravili smo se ven, kjer je že močno 
sijalo sonce. Ogledali smo si Črmošnjice. Na igrišču smo sestavili maketo tega kraja iz lesenih kvadrov. Dru-
ga skupina se je zabavala s sestavljankami na temo Črmošnjice, nekateri so se danes preizkusili v žebljanju. 
Ogledali smo si tudi projekcijo o vesolju ter se poigrali s Soncem in Zemljo. Po aktivnem dopoldnevu smo se 
lačni zatekli v jedilnico, kjer so nam prijazne kuharice že pripravile okusno kosilo. Naši trebuščki so bili po-
tolaženi, zato je sledil počitek v sobah, nato pa veselo igranje na igralih in športnem igrišču. Po kosilu so naj-
mlajši odšli do potoka, kjer so preverjali plovnost in spuščali splave, ena skupina je odšla na žebljanje, starejši 
učenci so se preizkusili v sestavljanju klopotca ter opazovanju ptic. Nato je druga ekipa odšla na gozdno učno 
pot, kjer so se imeli res lepo, saj je bil gozdiček poln zanimivih kotičkov. Zvečer pa so nam zaposleni v domu 
pripravili pravo zabavo, kjer smo 
se naplesali do onemoglosti. Po 
umivanju smo zelo utrujeni hitro 
zaspali. 
22. 2. 2019: Po zajtrku smo se 
dogovorili, kako bo potekalo delo 
po skupinah. Najstarejši so se 
odpravili v sobe, kjer so spakirali 
prtljago in pospravili sobe. Mlajši 
pa smo se razdelili po delavnicah. 
Tretješolci in drugošolci so tehtali 
in ugotavljali, kaj plava in kaj ne. 
Preverili so, kako plava jajce v 
slani vodi in kako v sladki. Nato 
so izdelali smreke iz gline in vejic 
smreke, ki jih je prinesel učitelj 
Tone. Starejši so se preizkusili v 
izdelovanju lego avtomobilov in 
na koncu tekmovali, kdo je izdelal 
najboljše vozilo. Sledilo je okusno 
kosilo. Pospravili smo sobe, se 
poslovili in odšli na avtobus. Pot 
nazaj je hitro minila. Ustavili smo 
se še na Bogenšperku, kjer smo 
se sprehodili in se naužili svežega 
zraka. Nato pa smo se odpravili 
proti Litiji, kjer so nas pred šolo 
že čakali nasmejani starši. Kaj 
naj rečemo? Bilo nam je lepo. Ni 
nam bilo dolgčas. Bili smo veseli 
in nasmejani. Kakšna solzica zve-
čer pred spanjem bo pa tudi hitro 
pozabljena.  Katarina JUVAN

OD OVČKE DO POLSTENE VOLNE

TEČAJI ANGLEŠČINE V LITIJI
Jasna Lepold-Phillips s.p.

Pričetek 30 in 40-urnih tečajev v APRILU. 
Skupine od 6-8 slušateljev. Možnost obročnega odplačevanja.

• konverzacija
• različne stopenje angleščine

• priprave na maturo
• poslovna angleščina

• inštrukcije (individualne ali v manjhnih skupinah)
Tečaje bom uskladila vašim potrebam. Zaupajte mi in skupaj nam bo uspelo!
Informacije in prijave: 070 603 920, jasnaphillips@yahoo.com

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Prva naloga šole je vzgoja in izo-
braževanje. Pomembna pa je tudi druga nalo-
ga, ki je včasih ne vidimo, ta pa je povezovanje 
ljudi in generacij. Kresniški šolarji so povezani 
z vsemi društvi v kraju. Sodelujejo s Prostovolj-
nim gasilskim društvom Kresnice, Krajevnim 
odborom Rdečega križa, Krajevno skupnostjo 
Kresnice in Zvezo združenj borcev za vrednote 
NOB. Redno se udeležujejo krajevnih proslav, 
prireditev in drugih dogodkov. Prešernov dan 
je bil priložnost, da smo se spomnili krajanov, 
ki s kresniško šolo že vrsto let tesno sodeluje-
jo in tako prenašajo svoja znanja in talente na 
mlajše generacije.

OŠ Gradec - POŠ Kresnice - je ob letošnjem 
Prešernovem dnevu na krajevni prireditvi po-
delila zahvale za večletno sodelovanje na kul-
turnem področju. Zahvale so prejeli naslednji 
krajani.
Gospa marija Smolej in gospod pavel Smo-
lej že več let sodelujeta s šolo na likovnem in 
literarnem področju. Pripravila in vodila sta li-
kovne delavnice na kulturnih dnevih, na kate-
rih sta predstavila različne likovne tehnike, ki 
so spodbudile učence k ustvarjanju. V šolskih 
prostorih sta razstavljala svoja dela. Šoli sta 
poklonila svoje akvarele, risbe in skice. Čudo-
vite so njune unikatne voščilnice, ki so vedno 
poslane v ovojnici, na kateri je njuna osebna 
znamka. Lani nas je gospa Marija presenetila 

z izvirno oblikovanimi pirhi v obliki portretov 
znanih osebnosti. Šola hrani tudi njeno zbirko 
pesmi. POŠ Kresnice je obema podelila zahva-
lo za večletno sodelovanje na kulturnem po-
dročju.
Gospod jože Setničar sodeluje s šolo na glas-
benem področju. Pred leti je sprejel učence na 
svojem domu in jim predstavil izdelovanje le-
senih rogov. V šoli je vodil glasbene delavnice 
in učence naučil izdelovati piščalke iz vrbovega 
lubja. Na različne instrumente tudi zaigra, kar 
je za naše šolarje vedno posebno doživetje. 
Večkrat se mu pridružita še vnuka Maša in Ja-
kob, tako so glasbeni nastopi še bolj zanimivi. 

POŠ Kresnice mu je podelila zahvalo 
za večletno sodelovanje na kulturnem 
področju.
Gospod jože mraz je upokojeni gleda-
liški igralec, ki že več let sodeluje s šolo 
na gledališkem področju. Literarni liki, 
ki jih gospod Jože Mraz s svojim čudo-
vitim glasom predstavi mladini, so tako 
živi, da se vsebina zgodbe ali pesmi kar 
brez slike riše otrokom pred očmi. Šo-
larjem je predstavil delo gledališkega 
igralca in jim odkril tudi nekatere skriv-
nosti tega poklica. V lepem spominu je 
ostalo srečanje z veliko leseno lutko, ki 

jo je prinesel v šolo. Učenci so se lahko preiz-
kusiti v vodenju te lutke, kar ni bilo enostavno. 
Tudi njemu je POŠ Kresnice podelila zahvalo za 
večletno sodelovanje na kulturnem področju.
Gospod danijel lenart poskrbi, da na vseh 
kulturnih prireditvah na kresniškem odru stoji-
jo učenci naše šole. Pravočasno obvesti zapo-
slene na šoli, kdaj bo kakšna prireditev. Tako 
imajo učenci dovolj časa, da se na vsak nastop 
dobro pripravijo. Gospod Danijel Lenart je tako 
prejel zahvalo za večletno sodelovanje s POŠ 
Kresnice na kulturnem področju.
Zahvale sta podelila gospa Angelca Koprivni-
kar, vodja POŠ Kresnice, in gospod Damjan 
Štrus, ravnatelj OŠ Gradec.
 Anica BRVAR in Angelca KOPRIVNIKAR

akcija zbiranja starega papirja na oŠ Gradec
bo od 3. do 5. aprila 2019. Veseli bomo vsakega kilograma, ki ga boste oddali v zabojnik pred 
šolo.

OŠ Gradec se je poklonila ženskam
V letošnjem šolskem letu smo na OŠ Gradec 
izvedli projekt Ženske. Skupaj z učenci smo 
oživili že pozabljene ženske, ki so s svojim po-
gumom, s svojo ženstvenostjo in upornostjo 
postavile mejnike znanosti, umetnosti in druž-
benokulturnim spremembam.
6. marca so učenke in učenci OŠ Gradec pred-
stavili življenja in dela Slovenk ter njihove boje 
s predsodki in z družbenimi normami. Pred-
stavljene so bile: Ernestina Jelovšek, Eleonora 
Jenko Groyer, Marija Maister, Joža Debelak, Kri-
stina Gorišek, Franja Tavčar in druge. Učenci, ki 
so stopili v njihove čevlje, so bili: Pia in Maša 
Štrus, Eva Škrabanja, Liza Potisek, Matic Ul-
čar, Lovro Klinc, Nuša Ključevšek, Živa Rovšek, 
Lan Boltin Femec, Lana Pokorn, Aljaž Prijatelj 
in Alex Božič. Vsem ženskam sta bili skupni 

vztrajnost in želja po ustvarjalnosti. Da so bile 
tako uspešne, gre zasluga njihovemu pogumu. 
Bile pa so tudi drzne in drugačne. Za to dru-

gačnost je bilo večkrat potrebno plačati visoko 
ceno. 
Večer je s svojo globino in duhovitostjo oboga-
tila gostja dr. Vesna Vuk Godina, ki je spregovo-

rila o ženski danes, o ljubezni in odnosih med 
moškim in žensko. Dotaknila se je tudi proble-
matike vzgoje, potrošništva in enakopravnosti 
spolov. Odgovarjala je na vprašanja, kakšna je 
danes zveza med moškim in žensko, kakšna je 
v očeh moškega idealna ženska in kakšna pri-
hodnost čaka žensko. 
Večer so glasbeno popestrili člani Mladinske-
ga pevskega zbora OŠ Gradec in učiteljica Ana 
Tori z izvedbo Milotink Josipine Turnograjske.
Zahvaljujemo se mamam in sorodnicam naših 
učencev ter prijateljem, ki so sodelovali pri 
projektu. To so bili: Klavdija Mlakar, Mojca Raj-
šek, Sabina Tori, Nina Jerin, Saša Biaggio, Mija 
Tomšič, Klara Pirmanšek, Sabina Rovšek, Meta 
Ponebšek, Aleksandra Mavretič, Peter Strle in 
Ida Dolšek.  Anita MIRJANIć

V ponedeljek, 11. februarja, je potekala v dvorani OŠ Gabrovka - Dole prireditev ob obe-
ležitvi slovenskega kulturnega praznika. Slovenci smo verjetno edini narod na svetu, ki je 

med svoje državne praznike zapisal kulturni praznik. Dan, ko se spominjamo naših velikih pesnikov, 
pisateljev in vseh drugih ustvarjalcev, ki so orali ledino jeziku, ki je danes eden od uradnih jezikov 

evropske unije.
Je dan, ko se spominjamo velikega pesnika France-
ta Prešerna, in dan, ko se sprašujemo, kako je bilo 
nekdaj s kulturo, kako je danes in kako bo. Danes 
živimo in ustvarjamo v svoji državi. Kot narod smo 
majhni, a noben narod ne more biti večji od drugega 
– vsak je poseben in velik, s svojim jezikom in z iz-
ročilom, s svojim naravnim in kulturnim bogastvom. 
Naša dežela skriva mnoge naravne bisere, kot so 
reke, jezera, slapovi, jame, gore, pa tudi veliko kul-
turno bogastvo. Prešeren je o veličastni naravi po-
vedal, da ni umetnika, ne slikarja, ne pesnika, ki bi 
se lahko vsaj nekoliko približal tej lepoti.
Nekaj utrinkov z umetniškega ustvarjanja pa smo 
doživeli tudi na prireditvi, ko so se nam v počastitev 
praznika kulture predstavili učenci OŠ Gabrovka - 
Dole ter v sodelovanju s Kulturnim društvom Frana 
Levstika tudi ženski in moški pevski zbor.
V večer kulture in umetnosti nas je popeljal Leon 
Ciglar. Želja, da bi človek pustil za seboj vsaj 
kanček sledi, vsaj droben spomin, vsaj nekaj 
besed, verjetno tli v vsakem posamezniku. 

Na prireditvi so vsi nastopajoči pustili za seboj v nas neizbrisne sledi. Ne smemo pozabiti, da nas 
bogatijo prav duhovne in ne materialne vrednote. Ne pozabimo, da kultura ni samo praznik, je 
tudi vse tisto, kar živimo vsak dan – naši odnosi, prijateljstva, veselje, delo, spoštovanje do dru-
gih, strpnost, bonton, umetnost takšna in drugačna. V prijetnih melodijah in prazničnem vzdušju 
smo si obljubili, da se zopet snidemo čez eno leto, na večeru kulture.  Irena KOCI

Do te teme smo prišli povsem po naključju, ko smo brali pravljico »Ovčka Mili«. Pravljica pripove-
duje o ovčki, ki podarja prijateljem svojo volno, da jih ne bi zeblo. Vzgojiteljica Tadeja nam je od 
doma prinesla pravo ovčjo volno. Njen oče je že pred časom ostrigel ovce. Otrokom je bilo to zelo 
zanimivo. Malo jim je tudi smrdelo in so vihali svoje noske.
To nam je dalo izziv, kako to volno očistiti, da ne bo smrdela, ne bo umazana … Ker nismo poznali 
nikogar, ki bi se s tem ukvarjal, smo informacije iskali kar preko spleta. Preko različnih video 
posnetkov smo si pogledali, kako strižejo ovce, kako volno čistijo, razčesavajo, barvajo, polstijo 
… Tega smo se lotili tudi sami. Nismo imeli pravih rekvizitov za delo, a smo se znašli. Volno smo 
prali, postrigli najbolj umazane cofke. Sledilo je zamudno razčesavanje. Pomagali smo si kar s 
krtačami za česanje psov. Volno smo tudi pobarvali, nekaj v čaju, nekaj z barvami za pisanice … 
Sledilo je polstenje volne. Igranje z milnico in volno je bilo zanimivo in počasno delo. Ob tem delu 
smo prišli do ideje, da bi iz te polstene volne naredili še nekaj uporabnega. Tako smo si nabavili 
domače sivkino milo in ga ovili v polsteno volno in spet kar nekaj časa gladili, tudi v najlonski 
nogavici. Tako smo prišli do želenega izdelka. To delo je bilo večini otrok najbolj zanimivo. Na-
stala so lepa polstena mila, ki smo jih še zavili in podarili mamicam ob materinskem prazniku. 
 Za male Pikapolonice Marinka in Tadeja
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Prva dama na 
Približevanjih

18. februar 2019
“Jaz sem Štefka,” je re-
kla in se pogovarjala, 

kot da smo že od nekdaj stari znanci. Bila je 
prva dama samostojne Slovenije, ki je orala 
ledino tako v protokolu kot obveznostih so-
proge predsednika države. Postavila je visoke 
standarde, morda celo previsoke za dana-
šnji čas. Omikana, razgledana, spoštljiva in 
neizmerno pozitivna osebnost, ki so ji starši 

položili na srce, da je znanje tisto, ki rešuje 
tudi v najtežjih življenjskih situacijah. In le-to 
jo je vedno reševalo v turbulentnih časih na-
stajanja naše nove države. Naše spoštovanje 
in poklon, gospa Štefka, in hvala, da ste nas 
obiskali!

Na aprilskih približevanjih nas obišče dr. 
uroš ahčan – pONedeljeK, 8. april, Ob 
19H v mOdri SObi KulturNeGa ceNtra 
litija
Naš tokratni gost, prof. dr. Uroš Ahčan, je 
izjemen, mednarodno priznan kirurg na po-
dročju plastične, rekonstrukcijske in estetske 
kirurgije. Od leta 2008 je predstojnik Klinič-
nega oddelka za plastično, rekonstruktivno 
in estetsko kirurgijo UKC v Ljubljani. Je redni 
profesor na medicinski fakulteti v Ljubljani in 
predsednik Slovenskega združenja plastič-
nih, rekonstrukcijskih in estetskih kirurgov. S 
sodelavci premika meje mogočega. Njegovo 
delo je v večini posvečeno pacientom, ki se 
soočajo s posledicami težkih bolezni (rekon-
strukcije dojk, tudi zelo odmevni dosežek re-
konstrukcije nosu…) 
Prof. dr. Uroš Ahčan je predan svojemu po-
klicu, piše strokovno literaturo in svoje zna-
nje vsakodnevno predaja naprej. Njegova 
knjiga »Ko se življenje obrne na glavo« je bila 
prevedena v več tujih jezikov. Odločen, ne 
tehta besed in deluje zunaj ideoloških okvir-
jev. Je tudi skrben mož ter oče in obožuje  
morje. 
V enem izmed mnogih intervjujev je dejal: » 
Vsakemu, ki se brez pravega razloga zmrduje 
in obupuje, predlagam, da si za en dan zave-
že svojo desno roko v hlačni žep in hitro bo 
spoznal, kako je življenje lepo, če si telesno in 
duševno zdrav.« (prof. dr. Uroš Ahčan) 

boksarsko srce z domnom in 
Iztokom Valičem na našem odru

4. februar 2019
Iztok in Domen Valič sta z odlično igro v pred-
stavi Boksarsko srce (Valič Teater) nasmejala 
in navdušila naše abonente. Predstava poleg 
humorja gledalca potegne k razmišljanju o ži-
vljenju, o realnosti, ki nam je vsem blizu ali 

pa nam kmalu bo. Hvala Iztoku in Domnu za 
nepozaben gledališki večer!

21. abonmajska 
sezona  

je za nami
Z odlično predstavo do-
mačega Izrednega te-

atra društva Tombas smo zaključili letošnjo 
sezono gledališkega abonmaja v Kulturnem 
centru, ki je bila že sedmo leto razprodana. 
Vrhunske igralske zasedbe Špas teatra, Šen-
tjakobskega gledališča, SNG Drame Ljubljana 
in Valič teatra so zaznamovale večere polne 
smeha. Lepo smo se imeli in zagotovo bo tudi 

v jeseni tako. Ob koncu avgusta bo objavljen 
program, v začetku septembra pa bomo spre-
jemali prijave. Če še niste naš abonent in bi 
to radi postali, pišite na kulturnicenter@zkms-
-litija.si in vas zabeležimo na seznam za prosti 
sedež. 

sPomLadanske 
otroŠke matineje 

Ob sobotah se imamo na naših 
otroških matinejah vedno lepo 
in v tej sezoni se bomo srečali 

še trikrat. Zagotovo bo nepozabno! 30. mar-
ca se srečamo z Gledališčem LG3, ki nas bo 
popeljalo v 1001 PRAVLJICO. 13. aprila nas 
bosta obiskala MEDVEDEK IN ZLATOLASKA 
iz Lutkovnega gledališča Velenje, za zaključek 
pa nas obišče še odlično Miškino gledališče. 
Se vidimo! Ste nas že poklikali na FB? Ali pa bi 
želeli naša vabila prejemati po el. pošti? Pišite 
na kulturnicenter@zkms-litja.si 

Predavanje 
»Higiena na 

prelomu stoletja« 
4. aprila Ob 18. uri
V predavanju dr. Mete 

Remec iz Inštituta za novejšo zgodovino se 
bomo dotaknili vprašanj s področja snage in 
higiene: pokukali bomo v vlažna, smrdljiva, za-
nikrna in mrčesa polna stanovanja mestnega 
proletariata in slovenskega kmeta pred dru-
go svetovno vojno ter spregovorili o higien-
skih zapovedih, ki so se uveljavile na začetku 
20. stoletja. Spregovorili bomo o tem, kdo je 
sploh potreboval kopel, kakšno vlogo je imela 
temperatura vode, kakšna je bila razlika med 
kopanjem in prhanjem ter nevarnosti, ki so 
pretile človeku med umivanjem. Posebej se 
bomo dotaknili problematike žensk in higiene 
– tako njihovega telesa, kot njihove vloge pri 
vzdrževanju higiene doma. Vabljeni!
Predavanje poteka v okviru operacije »De-
diščina nas povezuje« in je sofinancirana s 
strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

arhivska prizadevanja  
muzeja

Litija v svoji zgodovini ni imela posebne sreče 
z arhivi, saj je bila večina uničenih ali kako dru-
gače izgubljenih, še posebej po drugi svetovni 
vojni. Posledično smo Litijani v drugi polovi-
ci 20. stoletja postopoma izgubili in pozabili 
precejšen del svoje preteklosti in identitete. 
V Mestnem muzeju Litija si že vrsto let med 
drugim prizadevamo tudi za zbiranje in ohran-
janje dragocene snovne in nesnovne litijske 
kulturne dediščine, kot so pričevanja starejših 
Litijanov in zanimivi predmeti, dokumenti in 
fotografije iz litijske preteklosti. Zato smo zelo 
veseli, ko se v muzeju oglasijo Litijani in prebi-
valci okoliških krajev ter z nami delijo del svo-
jih dragocenih spominov na mladost in nam 
pokažejo kakšno zanimivo fotografijo. 
Vljudno vabljeni, da nas kontaktirate tudi vi 
na mob. št. 031 689 160 ali 070 430 202, oz. 
na el. naslov mestnimuzej@zkms-litija.si in 
prispevate svoj kamenček v bogat mozaik li-
tijske preteklosti!

nova (stara) himna Litijskega 
pustnega karnevala

Vsak pustni karneval si zasluži tudi pustno 
himno oz. koračnico, toda le redki jo tudi ima-
jo. Litijski karneval jo je v preteklosti že imel, 
vendar se je v teku desetletjih počasi pozabi-
la in izgubila. V Mestnem muzeju Litija smo 
lansko leto prišli do besedila te litijske pustne 
himne, ki ga je napisal domačin Vinko Damjan, 
in s pomočjo starejših Litijanov ugotovili, da je 
bila uglasbena na skladbo skladatelja Viktorja 
Parme z naslovom Mladi vojaki. V sodelovanju 
s Pevskim društvom Lipa, Pihalnim orkestrom 
Litija in drugimi zunanjimi sodelavci smo jo 
letos posneli in ste jo lahko poslušali tudi na 
letošnjem Litijskem pustnem karnevalu. 

mi veSeljaKi SmO litijaNi 
(glasba: viktor parma, 

besedilo: vinko damjan)

Mi veseljaki smo Litijani,
Šaljivi, vedri smo ljudje,

Smo pustu z dna srca u-dani,
Zato nas zmerjajo drugje.

Mi veseljaki smo Litijani,
Za pusta imamo karneval,

Zato po celem svet‘ smo znani
Kot da bi ‘meli festival.

(se nadaljuje)

KNJIŽNICA LITIJA

andersenov dan v 
Knjižnici Litija z razstavo 

Sare Jakopič-Saraje
Rojstni dan velikega pravljičarja praznujejo na 
različne načine, v Knjižnici Litija bomo pripra-
vili pravljično uro, ob 18. uri, ob 19. uri pa bo 
odprtje razstave umetnice Sare Jakopič iz Liti-
je. Saraja je Litijanka z odprtimi očmi, srcem 
in rokami. Na pedagoški fakulteti v Ljubljani, 
je sprva študirala razredni pouk, kasneje pa 
se je nekoliko približala svoji strasti z vzpore-
dnim študijem likovne pedagogike. Po konča-
nem študiju je odšla v London, za leto in pol, 
lansko leto pa je preživela na švedskem otoku 
Gotland. Vse te pokrajine, barve njihovih letnih 
časov in galerije so navdih za ustvarjanje. Tre-
nutno dela na nekaj lastnih projektih, sodeluje 
pa tudi z norveškim studiem animiranih filmov 
Ulven Film. Razstavo je poimenovala O noči, 
morju in gozdu. Vabljeni v Knjižnico Litija, v 
torek, 2. aprila, ob 19. uri. 

Literarni večer na temo fižola
Andreja Škrabec je napisala knjigo o fižolu, 
ki ni klasična kuharska knjiga. Knjiga Fižol: 
na žlico, v solati, kot glavna jed ali kot sladica 
je mnogo več. Knjiga predstavi 69 receptov, 
katerim je skupna sestavina fižol. V knjigi je 
poleg receptov predstavljeno 18 sort fižola, 
ki se najbolj pogosto pojavljajo na policah 
naših marketov ali na tržnici. Avtorica v knji-
gi na kratko povzame kulturno dediščino vasi 
Hrovača, tudi s pregovori in zapisi v ribniškem 
narečju pa izpostavi bogato narečno govori-
co ribniških krajev. (vir: emka.si) Večer bomo 
pripravili v sodelovanju z U3 Litija in Šmar-
tno, v četrtek, 11. 4. ob 19. uri, v Knjižnici  
Šmartno. 

Bronja Žakelj in zaključek bralne 
značke za odrasle

Pisatelji iščejo recept za uspeh knjige, prave 
sestavine za uspešnico je uspelo odkriti Bronji 
Žakelj. Popisala je leta odraščanja v Jugoslaviji, 
družinsko življenje, v netipični biografski zgodbi 
pa bralčevo pozornost kot meč presekajo obdo-
bja družinskih tragedij, posebno pa še izjemen 
boj glavne junakinje z boleznijo. Bronja Žakelj je 
s knjigo Belo se pere na 90 podrla vse stereoti-
pe, da bralci ne berejo domačih avtorjev. Čakal-
ne vrste v knjižnicah so izjemno dolge, je gostja 
številnih oddaj in intervjujev. Bronja bo gostja 
ob svetovnem dnevu knjige in zaključku bralne 
značke za odrasle. Bralci bodo prejeli knjižne na-
grade, srečanje z Bronjo je namenjeno vsem, ki 
bi želeli avtorico najbolj iskane knjige v zadnjih 
mesecih spoznati v živo. Srečanje bo v sredo, 
24. aprila, ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Tačkov natečaj vabi k ustvarjanju
V juniju bo potekal Tačkov festival. Prijetno kul-
turno in zabavno dogajanje, ki mu utrip nare-
kuje lik Tačka, v spomin na Naceta Simončiča. 
Razpisujemo literarno-likovni natečaj, ki je že 
objavljen na: http://www.knjiznica-litija.si/
Projekti/Tačkov-festival

Bralna značka, 2. polčas
Čisto uradno se bralna značka zaključuje 2. 
aprila, ob Andersenovem dnevu, a seveda so 
kot pri vsakem tekmovanju tudi pri bralnem 
vključeni podaljški. Šolske knjižničarke, pa tudi 
knjižničarji v splošnih knjižnicah bomo na po-
ročila o prebranem počakali vsaj do sredine 
maja … Nagrade bodo, presenečenja tudi, zato 
spodbujajmo učence, da čim prej v šoli ali v 
naših knjižnicah sporočijo, kaj so prebrali. 

Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEC

Leto 2019
že od začetka januarja 
poteka letošnji največji 
LILIN projekt: 3. slikarska 

pot, ki nosi naslov LITIJSKI BRODNIK – ale-
gorija. Nastal bo 2m x 3m velik relief iz pri-
bližno 60.000 cm kvadratkov. Tema bo sku-
šala predstaviti več kot tisoč letno zgodovino 
Litije (brodarstvo), lokalne legende, bajke in 
povesti. Mozaik bo v celoti izdelan s pomočjo 
vseh članic in članov, od skice in izdelave mo-
zaičnih ploščic do postavitve zadnjega delčka 
mozaika. 3. slikarska pot in katalog bo javnosti 
predstavljen v oktobru 2019. Mozaik bo stal-
no postavljen na steni avle občine Litija.

zlata paleta
V letu 2019 se nadaljuje projekt Zlata paleta 
Zveze likovnih društev Slovenije. Razpisane 
teme za leto 2019 so: chiaro-scuro (svetlo-te-
mno), zavito-oglato in ljubezen. Člani društva 
LILA so oddali 16 del za prvo tematsko razsta-
vo »osnove tehnike in grafike«. V izbor za raz-
stavo se je uvrstilo pet del, avtorji pa so Andrej 
HOSTNIK, Roman KOVAČIČ, Aleksander LA-
VRENČIČ in Jelka JANTOL. Razstava bo odprta 
23. marca v Delavskem domu Trbovlje.
Nastajajo pa že dela za drugo tematsko razsta-
vo »sodobno slikarstvo«, ki bo odprta 24. aprila 
na Gradu Komenda. 

razstave, prireditve
4. februarja 2019 je bila odprta v avli Kul-
turnega centra litija preGledNa razSta-
va za leto 2018. v kulturnem programu so 

nastopili pritrKOvalci ŠmartNO pri li-
tiji, ki jih vodi andrej Hostnik. Razstava je 
sprehod skozi likovno ustvarjalnost in razstave 
društva LILA . Društvo je izvedlo 10 lastnih pro-
jektov in sodelovalo v razpisih ZLDS. JSKD in 
drugih likovnih društev. 
7. marca 2019 je bila za praznik žensk v 
šmarski knjižnici LIKOVNA RAZSTAVA IN 
RECITAL. razstavljajo člani LILA: Lavra Am-
brož, Nubia Anžel, Marija Bregar Hostnik, Dar-
ja Gregorčič Bernik, Andrej Hostnik, Gabrijela 
Hauptman, Jelka Jantol, Ksenija Korlat, Roman 
Kovačič, Danijela Kunc, Aleksander Lavrenčič, 
Billy Mehle, Marjeta Mlakar Agrež, Joža Oce-
pek, Jože Potokar Cvrčo, Pavel Smolej, Marija 
Smolej, Sabina Slana Cvikl, Marijana Šuštaršič, 
Anita Vozelj, Marija Urankar Murn, Jelka Zajc, 
Roža Zorc. Svojo poezijo in prozo so predsta-
vili: Magda Groznik, Andrej Hostnik, Gabrijela 
Hauptman, Jelka Jantol, Billy Mehle, Joža Oce-
pek in Marija Smolej. Prireditev je povezovala 
Aleksandra Mavretič, o sodelovanju z LILO pa 
je spregovorila Andreja Štuhec. V kulturnem 
programu so nastopili učenci GŠ Litija - Šmar-
tno pri Litiji.
21. marca, na svetovni dan poezije, je v ART 
CAFFE v Litiji potekal pesniški recital, ki so se 
ga udeležili pisci poezije iz litijske in šmarske 
občine.

napovedujemo
V torek, 2. aprila 2019, bo ob 18. uri v avli ob-
čine Litija odprta likovna razstava Romana KO-
VAČIČA, ki je v letu 2017 prejel 1. nagrado na 
ex temporu.

Predsednica: Joža OCEPEK

(Nadaljevanje s 1. strani) 

vabiLo na 12. PoHod Po PoteH okroG sLivne
Na poti bodo pohodniki obiskali sledeče kraje: Zgornja Gora (cerkev sv. Florjana), Štance 
Laze (postojanka za okrepčilo), Pivkelj (najvišja točka pohoda - 880 m), Zgornja Slivna (cerkev  
Sv. Neže in druga postojanka za okrepčilo), Vrtače, GEOSS in vrnitev v Slivno. Letos trasa 
malce spremenjena. Na cilju bodo domačini pripravili manjšo pogostitev, organizirali vaške 
igre in se poveselili z vami.
Pohod traja približno 3 ure. Pot ni zahtevna in je primerna za vse pohodnike. Poteka po  
makedamu, kolovozu, travnikih, gozdnih poteh, stezah in kratek del tudi po asfaltirani cesti. 
Po obilni hrani preko Velikonočnih praznikov, bo pohod na svežem zraku ponovno zelo  
dobrodošel.
Cena pohoda: Prostovoljni prispevek (zaželen je 7 eur prispevek) 
Pohod je v vsakem vremenu. Kontaktna številka: 031 304 693 Miloš

ObmOČNa ObrtNO-pOdjetNiŠKa zbOrNica litija bo  
v SObOtO 23. marca 2019 ob 7.30 uri v velike sejni sobi Občine litija  

organizirala redNO uSpOSabljaNje vOzNiKOv za letO 2019.
Izvajalec usposabljanja bo tako kot lani Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Cena usposabljanja znaša 40,00 EUR.
za člane (nosilca dejavnosti ali poslovodno osebo firme) stroške krije zbornica,  

za delavce zaposlene pri članu zbornice znaša usposabljanje 30,00 eur. 
prijave, ki so ObvezNe, sprejemamo na OOz litija osebno ali po telefonu  

na številki 01/8980-210 ali po e-mailu rosana.skulj@ozs.si.
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kulturni mesec v enoti ribica
France Prešeren, naš največji slovenski pesnik, 
nam je zapustil veliko pesmi, ki jih danes spremi-
njamo v zgodbe in jih pripovedujemo našim naj-
mlajšim. Njegov praznik slavi slovensko kulturo. 
V naši skupini smo mesec februar zaznamovali 
z branjem in poslušanjem soneta o Lepi Vidi. 
Otrokom smo jo predstavili v glasbeni, pisni in 
slikovni obliki. Poslušali smo jo kitico za kitico 
in se pogovarjali o njeni vsebini in starinskem 
jeziku. Otroci 
so vsako kiti-
co upodobili 
na risalnem 
listu, tako da 
je nastal sli-
kopis. Ta zdaj 
krasi našo 
garderobo in 
zelo slikovito 
ter z veliko 
podrobnostmi opisuje Vidino nesrečno zgodbo. 
Med našim potovanjem v preteklost smo spo-
znali, da so v času Prešernovega življenja pisali 
s peresi, kar smo preizkusili tudi sami. Bilo je 
težje kot se zdi na prvi pogled. Otrokom je s 
trudom in vztrajnostjo uspelo s peresi narisati 
Prešerna, lepo Vido in druge podobe iz soneta. 
Tudi s temi umetninami smo priredili razstavo. 
V naši igralnici smo v tem času oblikovali plesni 
kotiček, v katerem so se otroci ob uglasbeni 
pesmi o lepi Vidi lahko ustvarjalno izražali tudi 

s plesom z rutkami. Lotili smo se tudi ročnih 
spretnosti izdelave mozaika iz odpadnih plo-
ščic. Motiv je bil seveda portret Franceta Pre-
šerna. Otroci so v vedrih lomili ploščice in jih 
lepili na manjšo mizo. Prešerna smo spoznavali 
tudi po njegovih ostalih značilnostih, npr. po 
suhih figah, ki jih je imel umetnik vedno v žepu. 
Mozaik nam je pomagal zaključiti g. Vincenc 
Poglajen, ki je s fugirno maso zapolnil prostor 
med ploščicami in tako je nastala naša edin-
stvena kulturna miza Franceta Prešerna. Otroci 
so na svoje delo zelo ponosni in ga pokažejo 
vsakemu obiskovalcu naše skupine. Tudi v pe-
sem lepe Vide so se tako vživeli, da so predla-
gali, da pripeljemo lepo Vido nazaj domov, da 
ne bo več tako žalostna. Njena rešitelja sta bila 
naša skrivna prijatelja, zmajčka Čarli in Neža, 
ki sta v tem letu postala maskoti našega oddel-

ka. Otroci so se domislili, da bi lahko zmajčka, 
ki imata zdaj že krila poletela k Vidi in jo z ladjo 
pripeljala nazaj domov. Ladjo iz kartona smo 
tudi izdelali in si jo lahko ogledate v enoti Ri-
bica. V skupino smo nato povabili vzgojiteljico 
Vido Žontar iz naše druge enote, ki se je v ta 
namen preoblekla v lepo Vido in otroke obiska-
la. Polni znanja in radovednosti so imeli otroci 
za Vido pripravljenih veliko vprašanj. Ona pa 
nam je pripovedovala zgodbe iz daljnih dežel. 
 Luka STERLE, vzgojitelj

vpis v Vrtec Litija za leto 2019-2020
V marcu na upravi Vrtca Litija poteka vpis v vse 
enote vrtca. Spoštovani starši, vabim vas, da 
se oglasite ali vlogo oddate po pošti do konca 
meseca. Vlogi priložite še potrdilo o zaposlitvi 
staršev, saj boste tako pri točkovanju vlog pre-
jeli več točk in s tem tudi več možnosti za spre-
jem vašega malčka. Letos vrtec obiskuje 630 
otrok, približno 150 jih bo septembra odšlo v 
šolo. Prav toliko bo tudi prostih mest za novo 
sprejete otroke. Starši boste odgovore dobili 
do konca aprila. Vse, ki želite otroke premesti-
ti v drugo enoto, pa vabim, da izpolnite vlogo 
za premestitev. Tudi te vloge potrebujemo do 
konca marca. Dobite jih pri vzgojiteljici vašega 
otroka ali na spletni strani vrtca.

Liljana PLASKAN, ravnateljica

vrtec Litija – iz ust naših malčkov :)
»V vrtec gremo zarad tega, ker mamice in očki 
grejo v službo, tam se igramo, jemo, počivamo, 
se gremo malo šolo. Kuharca Elenka nam pere, 
pa lika slinčke, hrano nam pripelje hišnik, vedno 
ga videš, ko pride pa začne popravljat, popravi 
vse, kar je pokvarjeno. Vzgojiteljice pazijo otro-
ke, tko kot vedno, otroke peljejo na sprehod, 
tko kot vedno, pa otroke učijo, tko kot vedno.« 
 (Ema, 4 leta 2 meseca)
»V vrtec hodim, da ne bom sama doma. V vrtcu so 
otroci, vzgojitelji, skupina, logopedinja, kuharice, 
tisti, ki čistijo pa tist k dela na šraufih. Kuharice 
skuhajo juho, pa posladek pa krompir. Najbolš 
skuhajo govejo juho. Tist skuhajo k majo napisan, 
da bo za jest. Veliko morjo skuhat, da gremo lahko 
še iskat. Najtežje je skuhat zelenjavno juho. Vzgo-
jitelji opazujejo, če se otroci lepo igrajo, da ne 
strgajo igrače. Kregajo tiste k se kregajo. V vrtcu 
se učimo številke od 1 do 10, črke, da bomo lažje 
pisal v šoli, da se ne lomijo igrače, o Dedku Mrazu 
pa o zmajih.«  (Ella 6 let, 9 mesecev)

Iz kronike za leto 1948-1949, 
zapisala Franja Potokar:

»Decembra nas je obiskal dr. Lebinger. Pregle-
dal je otroke in gotovim zapisal recepte, da se 
bodo zdravili tu v D.I.D. (Dom igre in dela). Vesel 
je bil, da so brez prehlajenja. Sedaj smo prejeli 
margarino, katero bodo naši otroci dobili vsaki 
dan za dopoldansko malico. Prav sedaj v zim-
skem času potrebuje tudi otrok več maščobe, 
da je odporen proti mrazu«.

 jUbiLejniH 25. Let sadjarskeGa drUŠtva Litija
Dne 1. marca 2019 ob 17. uri je v prostorih gostilne Krznar, Črni potok 25 Šmarno 
pri Litiji potekal jubilejni 25. redni občni zbor Sadjarskega društva Litija katero je bilo 
ustanovljeno 5.3.1994 leta.
Ob tem svečanem dogodku je predsednik Vojko BIZJAK vse prisotne člane in goste 

županjo občine Litija Liljano LOVŠE, predsednika vinogradniškega društva Šmartno pri Litiji Jožeta 
Zadražnika ter predsednika Sadjarsko vrtnarskega društva J.E. Krek Sostro Marjana Bitenca prisrč-

no pozdravil.
Ob tem visokem jubileju se je vrnil v pre-
teklost v leta 1927 do 1930, ko je bilo na 
območju sedanje občine Litija in Šmartno 
pri Litiji ustanovljenih šest podružničnih 
sadjarskih društev in sicer: Dole pri Litiji 
22/6-1927 z 44 člani, Kresnice 15/11-
1925 z 41 člani, Litija 13.1.1929 z 42 člani, 
Polšnik-Sava 6/3-1927 z 60 člani, Šmartno 
pri Litiji 19/3-1924 z 27 člani, in Vače 2/3-
1930 z 35. člani.
Med vojno in po vojni pa je ta dejavnost 
zamrla in pred 25 leti zopet zaživela z usta-
novitvijo sadjarskega društva Litija, v katero 
društvo pa so včlanjeni sadjarji tako iz same 

občine Litije in člani iz občine Šmarna pri Litiji. 
Po tej zgodovinski predstavitvi pa je potekal občni zbor katerega se je udeležilo 100 članov sadjar-
skega društva.
Delo sadjarskega društva temelji predvsem na izobraževanju članov društva in v okviru tega je bilo 
več teoretičnih predavanj in praktičnih prikazov v vinogradu ter sadovnjakih. Tako so bila v letu 
2018 izvedena naslednja izobraževanja in sicer: Oskrba sadovnjakov po pozebi, prikaz rezi vinske 
trte, praktičen prikaz rezi sadnega drevja, varstvo sadnih rastlin, pridelava kakija in kivija, poletna 

dela v sadovnjakih, vzgoja in oskrba »Asimine«.
Poleg teh dejavnosti so bile organizirane dve 
ekskurzije, ena v dolino reke Drave, sodelovanje 
z sadjarskim društvom Dravograd, ogledali pa 
smo si tudi kraj »Libeliče«, seznanili z njihovo 
zgodovino, upornost prebivalcev, ki so se odloč-
no uprli pripojitvi k Avstriji. O tej odločitvi imajo 
marsikaj povedati, o življenju in terorju, ki ga je 
Avstrija izvajala po tej odločitvi. Vse to pa imajo 
lepo urejeno v muzeju, prav tako pa tudi muzej 
različnega orodja, ki so ga občani uporabljali pri 
svojih delih. Zanimivo pa je to, da cel kraj nima 
niti enega gostinskega lokala.
Druga ekskurzija pa je bila v Slovensko Istro, 
kjer smo si ogledali soline, oljkarski in kakijev 
nasad, Piran in obiskali vinsko kraljico »refoške« 
kjer smo poskusili dobrote istrske dežele.
Tudi za leto 2019 je bil sprejet smel program, 
katerega smo začeli uresničevati po občnem 
zboru, kjer je v enournem predavanju Boštjan 
GODEC predstavil odporne sorte jabolk, ki so 
jih v zadnjem času razvili. To so sorte ki so jih 
razvili v dolgoletnem oplojevanju z cvetnim pra-
hom drugih žlahtnih vrst jabolk.
Zanimanje za izobraževanje je med sadjarji ve-
liko, saj se je v povprečju vsakega predavanja 
udeležilo 54 sadjarjev. Predavanja pa so vodili 
priznani strokovnjaki s tega področja, Roman 
MAVEC, Matjaž MALEŽIČ, Aleš GROBIN, Ivan 
KODRIČ, Anton PEZDIRC ter lastnik nasada 
»Asimine« Franc GROŠELJ.
Tudi program za leto 2019 je pestro naravnan, 
ki ga bodo sadjarji izvedli pod vodstvom predse-
dnika društva Vojka BIZJAKA ter strokovne tajni-
ce Vesne VELIKONJA. Pri izvedbi programa so-
delujejo vsi sadjarji s članarino, prispevkom za 
strokovne ekskurzije ter občina Litija in Šmarno 
pri Litiji z manjšimi sredstvi donacije.
Ob zaključku vabim vse občane, da se vključijo 
v sadjarsko društvo in tvorno sodelujejo v vseh 
oblikah izobraževanja.

Ciril GOLOUH

za naj PUstni kroF 2019 se je PoteGovaLo 
20 kandidatov

Eden izmed številnih pustnih dogodkov v Litiji je bil tudi tekmovanje za Naj pustni 
krof 2019. Sodelujoči pristopijo k temu dogodku rahlo zadržano in nesamozavest-
no. Kaj pa če krofi ne bodo dovolj lepi? Dr. Janez Bogataj pravi, da moramo biti na 
svoje doma ocvrte krofe in na tradicijo slovenske kuhinje še kako ponosni. In če 

s ponosom prinesete krofe na ocenjevanje se to pozna tudi na vašem izdelku. Tako razmišlja tudi 
letošnja dobitnica priznanja za Naj pustni krof 2019, ga. marinka Kolednik.
Letos se je za naslov, Naj pustni krof, po-
tegovalo kar dvajset kandidatov. Podeljeno 
je bilo eno zlato priznanje (Marinki Koled-
nik), štiri srebrna (Okrepčevalnici Kuhla, 
Majdi Pregelj, Domačiji Paternoster in 
Zdenki Savšek) ter štiri bronasta priznanja 
(Marinki Bevc, Miri Juvančič, Mateju Vid-
marju in Nadi Kokalj). 
Tuji turisti so navdušeni nad tradicional-
no slovensko kuhinjo. Navdušeni so, kako 
zdrava je naša kuhinja, kako dobrega oku-
sa in nad pestrostjo na tako majhnem ge-
ografskem območju. Primanjkuje pa nam 
malce samozavesti, saj se večkrat pojavi 
dvom, ali bo preprosta jed dovolj dobra, da jo postrežemo gostom. 
Letošnja ocenjevalna komisija v sestavi Mateje Šteferl (TD Litija), Karmice Skalič Holešek (KGZS, 
izpostava Litija) in Magde Laslo je pohvalila vse vzorce prinesenih krofov. Kaj pa je tisto kar loči 
dobro od še boljšega? Krof mora biti ravno prav velik, pravilno rahlo zlatorumeno zapečen po 
obeh straneh, s svetlo rumenim sredinskim vencem, ki krof loči na dve polovici. Tekstura mora 
biti izrazito mehka in nikakor ne sme biti napojena z oljem. Cvrtje krofov je vse prej kot preprosto. 
Zelo pomembna je izbira maščobe za cvrtje. Prav tu so letošnji ocenjevalni vzorci izgubili največ 
točk. Pravilen izbor so olja za visoke temperature. Tudi svinjska mast ali mast iz sala sta zelo 
primerni. Kvaliteten izbor sestavin je ključ do uspeha – pot do najboljših krofov. In še skrivnosti 
priprave testa, ki jih poznajo strokovnjaki: Krofi so dovolj vzhajani takrat, ko se stresejo, če 
se jih narahlo dotaknemo. Če so pravilno vzhajani, bodo imeli lep venček. Premalo vzhajani pa 
se nam dodo potopili v olje. Preveč vzhajani se v olju prevračajo. In še glede sladkorja: Več 
sladkorja v testu pospeši porjavitev krofa med cvrtjem, sredica pa ni prepečena. Če je v testu 
veliko sladkorja, naj bo temperatura maščobe malce nižja in čas cvrtja daljši.
Tako v kulinariki, kot pri vsaki drugi stvari drži, da s srcem in dobro voljo opravljenim delom 
izdelku ali storitvi vdahnemo dušo in prav slednje se je okusilo v letošnjih pustnih krofih. Vsem 
sodelujočim pri ocenjevanju za Naj pustni krof iskrene čestitke.  Mojca HAUPTMAN, TIC Litija
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Športna dogajanja pri 
mdi Litija in Šmartno  
v zimskem času 2019 

Invalidnim osebam se za lažje spopadanje s 
težavami gibanja svetuje redno izvajanje pri-
mernega programa telesne vadbe. Ta se izvaja 
rekreativno in tekmovalno. Naši športniki se za 
premagovanje teh ovir ukvarjajo z različnimi 
športi.
Letošnja blaga zima je omogočila, da so imeli 
naši balinisti možnost redne vadbe tudi v tem 
času, saj imamo le zunanje balinarsko igrišče. 
V času zime so se zato balinarji pomerili v pr-
stometu oziroma »balinčkanju«. 
Če se sprehodite v popoldanskem času mimo 
igrišča, boste opazili veliko število naših špor-
tnikov, ki se aktivno rekreirajo.
Spomladi se bo ponovno pričela občinska ba-
linarska liga v kateri bosta sodelovali dve naši 
ekipi.
V prostorih novega doma se vsak torek in četr-
tek srečujejo ljubitelji pikada. 23. marca se bo-
sta ženska in moška ekipa udeležili Jernejevega 
memoriala v Mislinji.
V klubskih prostorih Društva upokojencev Litija 
se vsak ponedeljek popoldne sestajajo šahisti 
iz MDI Litija in Šmartno, so. p. ter šahisti iz dru-
štva upokojencev Litija. V prvih dveh mesecih 
letošnjega leta so do sedaj odigrali pet turnir-
jev. Trenutno je v vodstvu Srečko Obolnar, ki je 
zbral 37 točk. 
16. marca 2019 se bo Srečko Obolnar udele-
žil državnega prvenstva v hitropoteznem šahu 
posamično, ki bo v Dolu pri Hrastniku, saj je 
na območnem tekmovanje invalidov hitropo-
teznem šahu, v posamični konkurenci zasedel  
1. mesto. 

Z dograditvijo dvigala (predvidoma v drugi po-
lovici meseca marca) bodo šahisti vadbe in tur-
nirje izvajali v našem novem domu. 
V zimskem času so bili tudi strelci zelo aktivni. 
V strelskem domu v Šmartnem pri Litiji je vad-
ba ob ponedeljkih in četrtkih od 16. do 18. ure. 
Trije naši strelci (Brigita Rozina, Uroš Kneževič 
in Tonček Ribič) so tekmovali v dopisni strelski 
ligi s serijsko in standardno zračno puško in se 
uvrstili v finale, ki bo 24. marca v Ljubljani.
V soboto, 9. marca pa se bodo zgoraj imenovani 
strelci in strelka Ana Mohar udeležili območnega 
tekmovanja v Trebnjem. Če bodo izpolnili normo 
bodo imeli možnost tekmovanja na Državnem 
prvenstvu invalidov Slovenije v organizaciji Zve-
ze za šport invalidov - Paraolimpijski komite.
Ob sredah in petkih med 16. in 19. uro poteka 
vadba v namiznem tenisu.
Redno mesečno (ob ponedeljkih, na vsake 14 
dni) v novem domu potekajo tudi srečanja z 
Društvom Bruna Gröninga.
Prav tako ob ponedeljkih med 10. in 11. uro v 
novem domu poteka vodena rekreativna vad-
ba, pod strokovnim vodstvom usposobljene 
osebne trenerke.
Vsaka našteta dejavnost se običajno zaključi z 
druženjem. Ana MOHAR

spomladanska strokovna 
ekskurzija na koroško

Na Koroškem je » fajn«
Zaradi zasedenosti avtobusa 18.4.2019, bomo 
ponovno obiskali Slovenj Gradec in njegovo 
okolico, 24.4.2019 ob 7.00 uri, odhod izpred 
društva (v primeru 40 prijav). 
Cena ekskurzije za člane 27 EUR, za nečlane 
pa 34 EUR.

vabiLo na strokovno Predavanje  
imUnski sistem in kako Ga krePimo 

društvo za razvoj podeželja laz vabi na brezplačno predavanje prof. 
dr. boruta Štruklja imunski sistem in kako ga krepimo, ki bo v četr-
tek, 21. marca ob 18: uri v gasilskem domu na bregu pri litiji.

Na predavanju bo spregovoril o imunskem sistemu, ki je en od najpomembnejših organov v 
našem organizmu. Poleg aktivne imunizacije (cepljenja), lahko imunski sistem krepimo z izbra-
nimi zdravilnimi rastlinami, kakovostnim spanjem in zmerno telesno aktivnostjo na prostem. V 
predavanju bodo povzete glavne značilnosti imunskega sistema, celic, obrambe in predstavljene 
rastline, ki delujejo kot imunostimulansi in adaptogeni.
Prof. dr. Borut Štrukelj je redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, soavtor več svetovnih 
patentnih prijav. Je avtor več kot 180 znanstvenih in strokovnih člankov. Je sovoditelj oddaje Dobro 
jutro na Televiziji Slovenija in avtor veliko poljudnih publikacij v reviji Moje Zdravje, Zdravilne rastli-
ne, Slovenske novice, itd. Prof. Borut Štrukelj se vrsto let ukvarja s preučevanjem zdravilnih rastlin 
in njihovimi učinki v laboratorijskem merilu in v kliničnih preskušanjih. 
Vstopnine ni, organizator, Društvo Laz, pa se priporoča za prostovoljne prispevke.
Prijave zbiramo do srede, 20. marca 2019 na št.: 031 766 226 ali po e-pošti: drustvo.laz@gmail.
com

krvodajaLstvo
RKS OZ Litija kot javno pooblastilo poleg ostalih opravlja naslednjo nalogo – izva-
ja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije.
Prva letošnja redna krvodajalska akcija je bila v Litiji 6. in 7. marca v Zdravstve-
nem domu Litija. 
RKS Območno združenje Litija se vsem krvodajalcem zahvaljuje za udeležbo in 

darovano kri, Zdravstvenemu domu Litija pa za sodelovanje pri uspe-
šno izvedeni krvodajalski akciji. 

EKIPA PRVE POMOČI NA POLŠNIKU
18. februarja je ekipa bolničark na povabilo Krajevne organizacije 
Rdečega križa Polšnik njihovim članom in krajanom predstavila in 
opravila prikaz temeljnih postopkov oživljanja ter uporabo AED.

Hrana eU skLada
Prejeli smo dodatno pomoč iz EU skla-
da za pomoč najbolj ogroženim. Pre-
jeli smo 17 ton pomoči in sicer mleko, 
moko, riž, olje, špagete, polžke, pelate 

SLUŽBA ZUNANJE DEJAVNOSTI V DOMU TISJE

NOVICE IZ PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA. 
MOJA KRI - VARNA KRI 

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR. 
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

RKS Območno združenje Litija se zahvaljuje  
krvodajalkam in krvodajalcem, ki so se udeležili  

krvodajalske akcije, 

6. in 7. 3. 2019

v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji 
RKS OZ LITIJA

TEMATSKI VEČERI V ŽUPNIJI KRESNICE
predavanje gospe vide lukač o bolezni demenci

4. marca smo imeli novo predavanje v nizu tematskih večerov v Župniji Kresnice, 
tokrat o bolezni demenci. Demenco dandanes imenujemo tudi epidemija 21. stoletja. 
Vida Lukač je skoraj trideset let svoje poklicne poti namenila skrbi za stare ljudi, 
nazadnje kot direktorica Doma Tisje. Demenca je bolezen o kateri še vedno premalo 
vemo, predvsem o njenem prepoznavanju in zgodnjem pričetku zdravljenja. Kako po-
magati obolelim, njihovim svojcem, kako preprečiti izgorelost, kako pravilno ravnati 
z bolnimi, da jih ne spravimo še v večjo stisko, o načinih dela z osebami z demenco, 
novih inovativnih pristopih(validaciji, bazalni stimulaciji, gospodinjskih skupinah ter o 
kongruentni odnosni negi) predvsem pa kako živeti, da preprečimo bolezen? Vse to 
so vprašanja, na katere smo dobili odgovore. Vida Lukač je odlična predavateljica, ki 
o težki in pogosto tabuizirani temi spregovori odkrito, strokovno in z veliko srčnostjo. 
Preživeli smo lep večer v njeni družbi! Pridružite se nam na tematskih večerih, za več 
informacij obiščite spletno stran zupnija-kresnice.rkc.si !

Leonida RAZPOTNIK

Družinskega izleta na Grmado 
in Celjsko kočo se je 9.2.2019 
udeležilo 10 odraslih in 10 otrok. 
Pohodniki Sekcije »Sokol« so se 
9.2.2019 odpravili na Korado (812 

m) v Goriških Brdih. Pot jih je vodila iz vasi Pla-
ve v dolini Soče. Čeprav je bilo vreme sončno, 
pogledi s travnatega vrha niso bili preveč jasni. 
Pohoda se je udeležilo 30 pohodnikov. Pohoda 
na Mamolj se je 16.2.2019 udeležilo 20 čla-
nov planinske sekcije »Sokol«. 23. spominski 
pohod Franca Štrusa je v lepem in vetrovnem 
vremenu potekal 23.2.2019. Vseh pohodnikov 
je bilo preko 80, prišli pa so tudi iz drugih kra-
jev Slovenije. Pohoda se je udeležilo 22 članov 
sekcije Sokol. 23.2.2019 so se člani sekcije 
Sava-Kojoti podali na izlet na Goško ravan, pla-
nino na Jelovici. Izle-
ta se je udeležilo 20 
pohodnikov. Večina 
se jih je na pot poda-
la iz zaselka Kolnica 
v Lipniški dolini, od 
koder je do planin-
skega doma slabi 
dve uri hoje. Nekaj 
pohodnikov je ubra-
lo krajšo različico 
poti in so izlet začeli 
pri odcepu za lovsko 
kočo na Taležu, od 
koder je do koče sla-
bo uro hoda. Nazaj 
grede so si na hitro 
ogledali še Kropo.

Načrtovani izleti in akcije v marcu in aprilu 
2019. 
- 9.3.2019 – Kras (sekcija Sokol)
- 17.3.2019 – Občni zbor PD Litija na Jančah
- 23.3.2019 – Kurešček (sekcija Sokol)
- 23.3.2019 – V neznano (sekcija Sava)
- 6.4.2019 – Galetovec (družinska sekcija)
-  6.4.2019 – Pohod po obronkih Jablaniške do-

line (sekcija Sokol)
- 20.4.20189– Jošt (sekcija Sokol)
- 20.4.2019 – Šmarna gora (sekcija Sava)
- 27.4.2019 – Galetovec (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

v domu tisje izvajamo stori-
tve za zunanje uporabnike na 
njihovem domu na območju 
obeh občine, in sicer litija in 

Šmartno pri litiji.
Storitve so namenjene upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življe-
nje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, 
invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne mo-
rejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci 
pa takšne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju 
nimajo možnosti. Neposredno izvajanje storit-
ve na domu se lahko izvaja vse dni v tednu. 

Socialna oskrba na domu v obliki pomoči na 
domu je alternativa domskemu varstvu in ima 
številne prednosti. Upravičenec ostaja dalj 
časa v svojem domačem okolju, ki ga je vajen, 
kjer se dobro počuti, prispevek upravičenca 
je neprimerno nižji od prispevka za domsko  
oskrbo.
Cena storitve je 19,41 EUR. V tem letu bo ob-
čina Litija subvencionirala 75 % neposredne 
storitve in 100 % koordinatorja storitve. Tako je 
plačilo uporabnika, ki je občan litijske občine 
4,20 EUR/uro. 
V službi pomoči na domu imamo zaposlenih 
sedem socialnih oskrbovalk, ki oskrbujejo pov-

prečno 45 uporabnikov na mesec. Najpogoste-
je izvajamo pomoč pri gospodinjskih opravilih, 
sledi pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in 
nato pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov. 
Za kakovostno izvajanje naših storitev je po-
membno dobro povezovanje naše službe z 
ostalimi izvajalci storitev s področja zdra-
vstvene dejavnosti – s patronažno službo 
Zdravstvenega doma Litija, ki običajno prva 
obišče pomoči potrebne občane na njihovem 
domu. Nadalje se povezujemo tudi s Cen-
trom za socialno delo Litija ko je potrebno 
urejati oprostitve plačil ali o drugih pomemb-

nih zadevah, ki vplivajo na kakovost 
življenja. Organiziran imamo meseč-
ni koordinacijski sestanek omenjenih  
izvajalcev. 
Poleg pomoči na domu izvajamo tudi 
storitve socialnega servisa, ki obsega 
pomoč pri hišnih in drugih opravilih v 
primeru invalidnosti, starosti, otrokove-
ga rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter 
v drugih primerih, ko je ta pomoč po-
trebna za vključitve osebe v vsakdanje 
življenje. Stroškov storitve socialnega 
servisa občina ne subvencionira, ker ne 
sodi v javno službo, zato jo v celoti pla-
ča uporabnik sam. 
Občanom zagotavljamo tudi prinašanje 
pripravljenega obroka hrane na dom, ki 
se izvaja v obliki tržne dejavnosti doma. 
Lahko pa se izvaja kot storitev v sklo-

pu gospodinjske pomoči na domu. Za zunanje 
uporabnike izvajamo tudi storitve fizioterapije, 
delovne terapije ter druge tržne dejavnosti na 
uporabnikovem domu. 
Prav je, da osebe, ki v domačem okolju skrbijo 
za druge imajo tudi strokovno pomoč in podpo-
ro, zlasti, ko gre za dolgotrajno oskrbo. Z vsemi 
storitvami pomoči na domu omogočamo lju-
dem, da ostajajo doma, v okolju, ki ga poznajo, 
kjer imajo svojce, prijatelje, kjer se čutijo varni 
in sprejeti. 

Za več informacij pokličite 01 8900 106.
  Leonida RAZPOTNIK

ter fižol. Prostovoljci kra-
jevnih organizacij so hra-
no že razdeljujejo šibkim 
in pomoči potrebnim na 
svojem območju.

RKS OZ Litija
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PONED. 8.4.2019, ob 16.uri

edukativno okrevanje
Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 23.4. do 30.4.2019
Namestitev 7 polnih penzionov 7 pol penzionov
Hotel Svoboda **** 52500 € 441,00 €
Vile *** 406,00 € 322,00 €

Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatni popustov.
Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 2,50 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 € ( potr-
dilo 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 23.4.2019 (po dogovoru ura) izpred železniške postaje. Prijavite 
se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 20.00 EUR akontacije odpovednega rizika. zaradi 
zasedenosti hotela in vil, prosimo, da se prijavite najkasneje do 5.4.2019.

merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holseterola
V društveni pisarni v sredo 3.4.2019 od 8.00 do 10.00 ure.

obisk doma tisje
Kot vrsto leto bomo tudi letos (26.3.2019) obiskali naše člane in oskrbovance doma Tisje in jim 
popoldne popestrili s kratkim kulturnim programom

telovadba
Telovadba poteka v športni dvorani Litija enkrat tedensko, v sredo od 19.00 do20.00. ure!
Vljudno vabljeni!

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Skupaj z MDI nadaljujemo vodeno vadbo v bazenu Pungart pod strokovnim vodstvom, vsako 
sredo od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni!

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 najkasneje dan pred pohodom.
za ostale pohode kot na primer izola in primorska, kjer bo zanimanje večje in bo organiziran 
avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred odhodom z obveznim 
plačilom akontacije.
Datum: Smer pohoda in čas odhoda Pohod vodi: Prevozi:

APRIL 2019
04.04.2019 Litija-Podgrad-Žagarski vrh 0b 8. uri Jože Pavli vlak
11.04.2019 Litija-Maljek ob 7. uri Ivan Lamovšek osebni avto
18.04.2018 Litija-Primorska; po dolini Linščici ob 7. uri Lojze Hauptman avtobus

Rezerva

kopanje v dolenjskih, talaso strunjan in Šmarjeških toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere se uporabljajo 
preko celega leta vključno z vikendi in prazniki.

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

Plačilo članarine
Članarina za leto 2019 znaša 12 EUR. Poravnate jo lahko v društveni 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  
urad NiH ur!

DD Litija in Šmartno
Rudolfa POGAČAR, predsednica

SKRIVNO ŽIVLJENJE GEOSS-a 
NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

pOvabilO!
Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini litija

v a b i
Vse javne zavode, društva, združenja in zveze s področij vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva,  

kulture in športa, da sodelujejo na festivalu medgeneracijskega povezovanja pod sloganom
Od mladosti do modrosti stopamo skupaj.

Osrednji del festivala bo potekal na različnih lokacijah na območju mesta Litija  
od ponedeljka 9. 9. do vključno petka 13. 9. 2019 v dopoldanskem in popoldanskem času.

Zaključni del bo v petek, 13. 9. 2019, v popoldanskem času od 16. do 19. ure  
med Valvasorjevem trgom in Jerebovo ulico v Litiji.

Na festivalu želimo, da se predstavijo dejavnosti, ki povezujejo in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, 
vse z namenom krepitve psihične in fizične sposobnosti ter dvig kvalitete življenja posameznika in družbe.

Več informacij lahko dobite na oddelku za družbene dejavnosti Občine Litija pri ge. Marjani Weilgoni  
(tel. št. 01-896-34-59), prijave za sodelovanje s kratko vsebino, oddate po elektronski pošti  

Marjana.Weilgoni@litija.si, najkasneje do 31. 05. 2019.
Vljudno vabljeni!

ČEMU DOBRODELNI KONCERT V KRESNICAH?

IZBOR NAJLEPŠE UREJENIH IN OCVETLIČENIH  
HiŠ v LetU 2018

Na podlagi akcije MOJA DEŽE-
LA, PRIJAZNA IN ZELO UREJENA 

je komisija TD Litija pregledala album s posnet-
ki stanovanjskih hiš, kmetij, gostinskih lokalov 
in drugih objektov v našo občini. Ocenjevala je 
najlepše ocvetličene stanovanjske hiše z ure-
jeno okolico (urejene žive meje, okrasno grmi-
čevje, travnate zelenice) in druge objekte, ki so 
popestrili splošni videz naše občine.

Za leto 2018 je izbrala naslednje nagrajence:

StaNOvaNjSKe HiSe z OKOlicO  
v meStu litija: 
1. Marija Molka, 
2. SINRAJH Olga, 

3. HAUPTMAN Alojz
StaNOvaNjSKe HiŠe z OKOlicO  

izveN meSta litija:
1. JUDEŽ Tjaša

2. MESARIČ Janez

3. MEHLE Darinka
4. VODENIK Jasmina
GOStiNSKi lOKali: 

1. Gostilna Lipa Breg pri Litiji
Kmetija

1. Kmetija BERDAJS, Sava
2. Kmetija KASTELIC, Polšnik

KmeČKa HiŠa z vrtOm
1. KOMAT Dori, Gabrovka

GaSilSKi dOm
1. PGD Hotič

Vsi nagrajenci bodo pisno vabljeni na podelitev 
priznanj na Zboru članov TD Litija predvidoma 
konec marca 2019. 

Čestitamo!

TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA

(Poleg javnih prireditev, za katere skrbi Druš-
tvo GEOSS in skuša z njimi prebujati splošno sprejemanje in 
ljubezen, ima GEOSS tudi svoje skrivno življenje.)
To so dogodki, za katere vedo samo povabljenci in slučajni mi-
moidoči. Dogajajo se lahko sredi noči, v najhujši zimi, v toplih 
poletnih večerih, v prezgodnjih jutranjih urah, v najhujših nali-
vih … Tudi sredi dneva smo med vodenjem turistov naleteli na 
nenavaden dogodek - žur in potem smo začudenim turistom 
morali stvar pojasniti: 
Najpogosteje je to zaključek neke zabave, ki se je začela nekje 
drugje. Zabava je bila namenjena slovesu (lahko tudi vrnitvi) in 
slavljenci se na ta način simbolično poslovijo od svoje domovi-
ne, ko odhajajo na delo v tujino ali na študijsko izpopolnjevanje 
ali imajo kakšen drug morda tudi grešen razlog za slovo od 
svoje rodne grude in se ne bodo smeli nikoli več vrniti. GEOSS 
je svetišče domovine – za žalostno slovo od nje ali za srečno 
vrnitev, … Npr. www.vace.si/GEOSS%2025%20let.htm 
Drugi najpogostejši vzrok za dogajanje  na GEOSS-u so pri-
reditve, ki jih prirejajo razne organizacije, skupine, družine: 
GEOSS je v tem primeru cilj ali start za nek (lahko tudi tra-
dicionalen) pohod, kolesarski vzpon, rally, srečanje motori-
stov, orientacijski pohod, iskanje zaklada in kdo bi vedel za 

kaj še vse ga uporabljamo. Za to ne ve nihče drug, kot samo 
tisti, ki so se za ta dogodek dogovorili. Včasih kdo tudi napiše 
članek (npr. Občan, julij 2018 – Podobnik Lojze: Iz Stične na  
GEOSS).
Tudi domačini - Slivnanci (mojstri druženja in prijateljevanja) 
ga uporabljajo: Novo leto nazdravijo na GEOSS-u; uprizorijo ka-
kšno zlato poroko; pridite na Titovo štafeto, se boste do solz 
nasmejali.  Videli in slišali boste Tovariša Tita v živo in Jovanko, 
pionirčke, … Navadno se pripeljeta s starim bleščečim Cadilla-
com v povorki (sl.), itd.
Ne pozabimo na črna turistična vodenja; posameznike, ki pri-
dejo ob lepem vremenu s kolesi, motorji, avtomobili. Ponoči 
ima mladina svoje shode pod lipico in pokadijo kakšen cigaret 
ali se ljubijo (Kako lepo!). 
Kadar je napovedana kakšna mednarodna tekma, nam navijači 
redno kradejo slovensko zastavo. Potem pa jo lahko še zadnjič 
občudujemo ob prenosu na televiziji.
Zaradi pogostih nepredvidenih dogodkov, odmetavanje smeti 
in škode (polomljene klopi) se je Društvo za razvoj in varovanje 
GEOSS-a odločilo (na predlog Jožeta Dernovška), da bo dodalo 
še en simbol slovenske državnosti. To je STRAŽARNICA (v obliki 
Aljaževega stolpa) s STRAŽO, ki se bo vsaki dve uri menjavala 
vseh 24 ur – ponoči in podnevi. Prav gotovo je naša vojska 
simbol državnosti; narodna posebnost so naši pogumni in srčni 
gasilci; naša policija in teritorialna obramba (veterani) zaslu-
žni za našo osvoboditev. Stražar, ki bo nosil eno od uniform, 
bo v bistvu maneken, turistični vodnik za slučajne goste 
in varuh. Bodo pa stražarji nosili tudi druge uniforme (Npr. ob 
prireditvi Vranov let – partizansko uniformo, ob dnevu generala 
Maistra -  se ve!).  Straža bo začela s svojim poslanstvom po 
kratki slovesnosti že  1. IV. 2019 ob 12.00.  Sicer boste pa lahko 
postavne fante v uniformah in menjavo straže občudovali ob – 
Dnevu slovenske zastave:  v nedeljo, 7. aprila, ob 14.00 na  
GEOSS-u! Zvonček Norček

Prepričan sem, da bomo vojne ukinili in da bodo vojaki le še 
folklorni ostanek preteklosti, kot je to v Vatikanu. Čarajmo!

Jasno je, da bi bilo mnogo lažje orgle preprosto 
zamenjati, stare nadomestiti z novimi. Ker so 
stare orgle izdelane pod mojstrstvom zgodo-
vinsko pomembnega izdelovalca Ivana Milav-
ca, se spodobi, da se jih, v imenu ohranjanja 
kulturne dediščine našim zanamcem, obdrži.  
Orgle, kraljica inštrumentov, ki štejejo že celih 
110 let, so potrebne nove rekonstrukcije in pre-
nove s postopki, da njihov zven ohrani barvo 
zvoka, kakršnega jim je namenil veliki sloven-
ski izdelovalec prav za Kresniško cerkev. Zavo-
ljo tega se poleg vseh mehanskih obnovitvenih 
del načrtuje tudi rekonstrukcija posameznih 
delov po originalnih načrtih. Pripravljale se 
bodo celo nove lesene piščali, vendar le tiste, 
za katere je tako predvidel mojster Milavec. 
Kresničani v aktivnem zbiranju sredstev za 
obnovo in rekonstrukcijo orgel v cerkvi pripra-

vljamo dobrodelni koncert. Predstavili bomo 
kvalitetne glasbene skupine iz cele Slovenije, 
ki nam bodo s pestrim programom pričarale 
čaroben večer. Zahvaljujemo se vsem, ki bodo 
dobrosrčno pripomogli k lepemu in kvalitetne-
mu večeru. Povezovalki programa igralki Anji 
Novak, gostiteljskemu mladinskemu pevske-
mu zboru Mozaik, tamburaški skupini Melos, 
ženskemu vokalno-inštrumentalnemu kvartetu 
MusiCalista, priznani etno skupini Kr’Etno in na 
koncu tudi vsem Kresničanom, ki pomagate pri 
organizaciji in delu za ta koncert. 
Dobrodošli v športno dvorano Kresnice v nede-
ljo, 24.3.2019 ob 18.00. Vstop je prost, se pa 
veselimo dobrosrčnih prostovoljnih prispevkov. 
Ti so v celoti namenjeni prenovitvi orgel. 

Vodja organizacije koncerta,  
Mirjam JELNIKAR



Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tiM-ECKARt metodi

od sedaj 
tUdi 

servis 
HibridniH in 

ELEKTRIČNIH 
avtomobiLov
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ZELO USPEŠEN OBČINSKI GASILSKI KVIZ  
na PoLŠnikU

Novo leto se je komaj začelo in polšniški gasilci z mladino že uspešno dosegamo odlič-
ne rezultate. V nedeljo, 17.2.2019 je na Polšniku potekalo občinsko tekmovanje v kvi-

zu. Tekmovanja se je udeležilo skupaj 36 ekip (15 pionirjev, 15 mladincev, 6 pripravnikov) od tega 
iz Polšnika 5 ekip, 2 ekipi pionirjev, 2 ekipi mladincev in 1 ekipa pripravnikov. Tekmovanje je po-
tekalo zelo hitro in mentorji smo bili nervozni, kako bo šlo našim varovancem tako na praktičnem 
kot teoretičnem delu. Sledila je razglasitev. 
Vsi so bili v pričakovanju dobrih rezultatov. 
Najprej so razglasili rezultate pri pionirjih in 
naši dve ekipi sta zasedli: 3. mesto Jernej 
Sladič, Simon Rozina in Lovro Vozelj ter 2. 
mesto Lara Hiršelj, Klara Femc in Neža Po-
znajelšek skupaj z mentorjema Katarino in 
Boštjanom Juvan. Konkurenca pri mladincih 
je bila najmočnejša, zato smo bili še toliko 
bolj nervozni. Ko so brali rezultate sta naza-
dnje ostali le še naši dve ekipi in sledilo je 
vprašanje, kdo je zmagovalec. 2. mesto so 
zasedle punce Hana Vita Simončič, Andrija-
na Nograšek in Manja Nograšek z mentor-
jem Aljažem Povšetom, ki so se prvič pomerile v tej kategoriji. 1. mesto so zasedli že stari/novi 
zmagovalci Lana Vozelj, Dominik Sladič in Gaj Juvan pod mentorstvom Barbare Bučar. Pripravniki 
Luka Bučar, Jan Novak in Lovro Pevec z mentorjem Boštjanom Medvedom pa so dosegli 6. mesto. 
Posebej se moramo zahvaliti Tjaši Povše, ki je bila vodja tekmovanja in uspešno predaja svoje 
znanje mladim ter je tudi del uspeha vseh ekip. Svoje znanje bomo pokazali na regijskem tekmo-
vanju 9.3.2019, v OŠ Rodica, na katerega se že pripravljamo.
Tekmovanje ne bi uspelo, če celotno društvu ne bi stopilo skupaj in pomagalo na vseh podro-
čjih. Hvala vsakemu posamezniku, ki je prišel in pomagal pri izvedbi tekmovanja na kateri koli 
način. Hvala predsedniku in poveljniku za vso pomoč pri vajah in organizaciji. Hvala vsem, ki 
ste v soboto pripravljali in v nedeljo pospravljali celotno šolo, vsem, ki ste pomagali pri delitvi 
hrane in pijače, da otroci nisi bili lačni in žejni in hvala tudi staršem tekmovalcev, ki so svoje 
otroke vozili na vaje in jih podpirate pri njihovih rezultatih.  Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!  
 Barbara BUČAR

NA ZALOGI TUDI: OPEL Astra Classic II 1.6 16V, letnik 2005, prev. 216131 
km, bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW (101 KM), ročni menj. (5 pr.), srebr-
na kovinska barva, 1.560,00 €; OPEL Corsa Enjoy 1.2 16V, letnik 2004, prev. 
159047 km, bencinski motor, 1229 ccm, 59 kW (80 KM), ročni menj. (5 
pr.), črna kovinska barva, 2.980,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

OPEL Insignia 2.0 CDTI Cosmo XSENON 
Letnik: 2010, teh. pregled 6/2019, prev. 267288 km, 
srebrna kovinska barva, diesel motor, 1956 ccm, 
118 kW (161 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

5.700,00 EUR

RENAULT Clio 1.5 dCi Expression 
Letnik: 2009, prev. 141753 km, srebrna ko-
vinska barva, diesel motor, 1461 ccm, 50 kW 
(68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

3.690,00 EUR
CITROEN C3 1.4I SX  Let nik: 2004, prev. 
111258 km, srebrna kovinska barva, bencin-
ski motor, 1360 ccm, 54 kW (74 KM), ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA.

1.770,00 EUR

FORD Focus 1.6i Ambiente 1. Lastnik 
Letnik: 2007, prev. 146378 km, črna kov. barva, 
bencinski motor, 1596 ccm, 74 kW (101 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

3.180,00 EUR

RENAULT CLIO dCi 75 Expression  Let nik: 
2015, teh. pregled 10/2019, prev. 88863 km, bela 
barva, diesel motor, 1461 ccm, 66 kW (90 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), NAVIGACIJA , KLIMA.

7.280,00 EUR
CITROEN C3 1.4 HDi Attraction  Let nik: 
2015, teh. pregled 2/2019, prev. 104428 km, 
temno modra kov. barva, diesel motor, 1398 ccm, 
50 kW (68 KM), ročni menjalnik (5 pr.),  KLIMA.

6.220,00 EUR

sPrememebe v nekdanjem PresadU

PRILOŽNOST ZA ZAPOSLITEV V GABROVKI
podjetji labeks skupina d.o.o. in G.W.S. d.o.o. bosta v Gabrovki 
kmalu pričeli s predelavo lesa v energetske namene. Zato k so-
delovanju vabimo vse, ki jih zanimajo novi izzivi.

iščemo nove sodelavke ali sodelavce, ki imajo znanja in izkušnje s 
področja elektrotehnike, strojništva, ključavničarstva, mehatronike ali 
sorodnih poklicev. Delo bo dvoizmensko, poleg strokovnih znanj pa si 
želimo, da imate osnovna znanja uporabe računalnika.

za delo v proizvodnji potrebujemo večje število sodelavk ali so-
delavcev, ki so iznajdljivi, zanesljivi in odgovorni. Vaše delo bo 
potekalo v štirih izmenah, saj bo proizvodni proces proizvodnje pele-
tov potekal nepretrgoma 24 ur na dan, vse dni v letu. Za delo ponoči, 
ob nedeljah in praznikih boste ustrezno nagrajeni. 

Vabimo vas, da se nam pridružite. Opišite svoje delovne izkušnje in 
doseženo izobrazbo in nam vašo predstavitev za delo v obeh podjetjih 
pošljite na naslov:

Labeks skupina d.o.o., Gabrovka 11, 1274 Gabrovka  
ali jure.krajnc@gws.si

Veselimo se sodelovanja z vami!
Labeks skupina d.o.o. G.W.S. d.o.o.

KONCERT V POČASTITEV 
GreGorjeveGa 

V soboto, devetega marca, smo pevci in pevke Pevskega dru-
štva Lipa ponovno priredili koncert v počastitev gregorjeve-

ga – slovenskega praznika, ko se 
ptički ženijo. Letos smo ga posve-
tili country glasbi. Kot povezova-
lec koncerta se nam je pridružil 
komik Aleš Novak.
Dvorana litijske gimnazije se je 
za en večer preobrazila v Saloon 
Lipa. Pod budnim ušesom ume-
tniških vodij Žige Torija in Nata-
še Kocjančič smo Lipke in Lipci 
pripravili nekaj klasičnih melodij, 
kakršne so O, Suzana, Moj črni 
konj in Siva pot. Program smo po-
pestrili tudi z nekaterimi pesmimi iz drugih žanrov, ki smo jih posebej za to priložnost preoblekli v 

country preobleko. Poslušalci 
so tako imeli priložnost slišati, 
kako se violina in banjo poda-
ta Magnificu in celo skupini 
AC/DC.
Drzni žanrski izbiri smo mo-
rali prilagoditi tudi glasbeno 
spremljavo, pri čemer so lev-
ji delež opravili člani skupine 
Noreia: Ana Novak na violini, 
Gašper Šinkovec na kitari, 
harmoniki in banju ter Stanči 
Škarja na kontrabasu. Uteče-
ni zasedbi sta se pridružila še 
Jakob Gajšek za klavirjem ter 
Damir Pavlič na bobnih.
Uspešni organizaciji in izvedbi 
koncerta sledi zaslužen teden 
počitka, nato pa bomo znova 
zagnali glasilke in motorje ter 
pričeli kovati načrte za priho-
dnje leto ter se posvečati pri-
hajajočim projektom. Upamo, 
da ob letu osorej ponovno zai-
dete v našo družbo.

  Zala PAVŠIČ

Prostori nekdanjega Presada v Gabrovki bodo 
kmalu ponovno zaživeli. Končujejo se namreč 
montažna dela na kotlu in turbini kogenera-
cije (hkratna proizvodnja električne energije 
in toplote) ter na strojih za proizvodnjo lesnih 
peletov, ki se uporabljajo predvsem za ogre-
vanje stanovanjskih hiš. Investicijo v kogene-
racijo izvaja podjetje Labeks skupina d.o.o. iz 
Gabrovke, investicijo v proizvodnjo peletov pa 
podjetje G.W.S. d.o.o. iz Ljubljane.
Objekti nekdanjega Presada so nekaj let kla-
vrno propadali, banka pa je iz objektov od-
stranila vse stroje in naprave. Med drugim so 
demontirali tudi dotrajan kotel na mazut, ki 
je dolga leta prekomerno onesnaževal okolje. 
Nikakršna skrb za objekte se je že močno 
poznala na objektih, ki so začeli propadati in 
celotna lokacije je že 
izgledala zelo klavrno 
in kraju vsekakor ni 
bila več v ponos.
Proizvodne hale in 
skladišča je potem ku-
pilo podjetje Labeks 
skupina d.o.o. in v njih 
začelo projekt izgra-
dnje kotla in turbine za 
proizvodnjo toplote in 
električne energije. V 
kotlu bodo kurili samo 
lesne sekance različ-
nih vlažnosti, saj je kotel zgrajen tako, da 
ima pred vstopov v kurišče vgrajeno napravo 
za sušenje sekancev. To je zelo pomembno 
zato, da se v kotlu doseže popolno izgoreva-
nje lesa, brez škodljivih izpustov in s čim manj 
prahu. Dimni plini pred izpustom v dimnik 
gredo še skozi različne filtre, ki odstranijo 
prašne delce. V primerjavi s kurjenjem drv v 
domačih pečeh, ki v ozračje spuščajo velike 
količine prahu (sploh, če so drva mokra), ta 
kotel okolja skoraj ne obremenjuje. Elektrika 
bo šla v omrežje, s toploto pa bodo ogrevali 
osnovno šolo v Gabrovki, ter sosednje objek-
te v poslovni coni nekdanjega Presada.
Znaten del toplote, ki bo nastajal v kogene-
raciji, bo uporabljajo podjetje G.W.S. d.o.o., 
ki se bo v Gabrovki ukvarjalo s proizvodnjo 

lesnih peletov za ogrevanje stanovanjskih hiš. 
Lesne pelete bo proizvajalo iz lesnih sekan-
cev, ki so očiščeni lubja, tako da bo dosegalo 
najvišjo možno kakovost. Proizvodnja poteka 
tako, da se sekanci najprej posušijo (za kar se 
porablja toplota iz kogeneracije), nato pa jih 
mlin še na drobno zmelje. Iz tega pripravka 
močna preša stiska lesne pelete, ki se potem 
uporabljajo namesto kurilnega olja v kotlih za 
ogrevanje stanovanjskih hiš.
V nekdanjem Presadu bodo torej kmalu za-
čeli predelovati les. Delno ga bodo kurili za 
proizvodnjo elektrike in toplote. Manjši del 
toplote bodo porabili za ogrevanje šole, ki 
tako prehaja na okoljsko sprejemljiv način 
ogrevanja, ostalo pa bodo porabili za suše-
nje sekancev. Velik del lesa bodo predelali 

v lesne pelete, ki so 
gorivo prihodnosti v 
Sloveniji. Naša država 
je namreč ena najbolj 
gozdnatih v Evropi in 
velika neumnost je, da 
za ogrevanje uvažamo 
nafto in zemeljski plin, 
medtem ko nam les 
propada v gozdovih. 
Po ocenah Zavoda za 
gozdove Slovenije le-
tno posekamo za vsaj 
en milijon kubičnih 

metrov lesa premalo. Naši gozdovi se zato 
starajo, s čemer pa postajajo bolj občutlji-
vi na vremenske ujme. Če bomo v čim večji 
meri prešli na ogrevanje in proizvodnjo ele-
ktrike iz lesne biomase, bomo zaposlili svoje 
ljudi, naš denar pa ne bo odtekal v tujino za 
nakup fosilnih goriv. Poleg tega s tem posta-
jajmo tudi energetsko bolj neodvisni in manj 
občutljivi za nepredvidljivo dogajanje v drža-
vah od koder prihajata nafta in plin. Vsi se še 
namreč spomnimo, kako je bilo leta 2009, ko 
so Rusi prenehali dobavljati zemeljski plin v 
Evropo in to v času najhujšega mraza. Obe 
investiciji pa sta priložnost tudi za kraj, saj 
bosta podjetji delo najprej ponudili domači-
nom. Na ta način bo nekdanji Presad zaživel 
v največji možni meri.
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MLADINSKI CENTER LITIJA

otroški pustni  
ŽIV ŽAV 2019

Na pustno soboto, 2.3.2019 
smo izvedli že 8. otroški pustni Živ Žav. Po-
novno se je v Športni dvorani Litija zbra-
lo veliko število najmlajših litijskih pustnih 
šem. Dvorano so dodobra ogreli Kurenti in 
pokači iz Leskovca ter naredili odličen uvod 
v čarovniško predstavo. ČAROVNIK JOLE – 
COLE je navdušil polno dvorano obiskoval-
cev. Litijsko-šmarska zasedba Pikolovci je z 
najmlajšimi prepevala priljubljene otroške 
in plesne pesmi. Na koncu smo zaplesali s 
plesno šolo Aleksandre Košir. Upamo, da se 
tudi prihodnje leto vidimo v tolikšnem številu. 
Najlepše bi se zahvalili Čarovniku JOLE - 
COLE, glasbeni skupini Pikolovci, Aleksandri 
Košir in mnogoštevilnim prostovoljcem brez 
katerih Živ Žav ne bi bil to kar je. 

dan za spremembe
dan za spremembe 2019 bo potekal v so-
boto, 6. aprila.
Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za 
spremembe je nastala z namenom spodbu-
janja ljudi, da aktivno pristopijo k spreminja-
nju potreb določene skupnosti. Slovenska 
filantropija spodbuja aktivno participacijo pri 
projektih ter razvijanje medsebojnega sode-
lovanja. Tako že vse od leta 2010 v začetku 
pomladi skušajo prebivalce Slovenije nagovo-
riti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo 
rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na 
ta dan se o prostovoljstvu ne le pogovarjamo, 
ampak se lotevamo konkretnih dejanj.
Letos se bodo v okviru Dneva za spremembe 
po vsej Sloveniji organizirale akcije, namenje-
ne odpravi diskriminacije. Povezana ekipa bo 
s pripravo posamezne akcije odgovorila na 
aktualne težave in potrebe v svoji skupnosti z 
mislijo na realne možnosti za izvedbo.
V Litiji Dan za spremembe vsako leto name-
nimo skupnostnim akcijam, preko katerih 
gradimo povezovanje in sodelovanje znotraj 
lokalne skupnosti. Letos se MC Litija pridru-
žuje akciji Društva SLOMO pri urejanju sku-
pnostnega sadovnjaka na Ulici Solidarnosti. 
Skupaj s strokovnjakom se bomo naučili kako 
in kdaj pravilno obrezovati sadno drevje ter 
zasadili nekaj novih dreves. Poskrbeli bomo, 
da bo dan poučen in zabaven, predvsem pa 
namenjen povezovanju, zato ste v sadovnjak 
vabljeni prav vsi. Se vidimo v soboto, 6.4. 
ob 13.00!

Občinski Otroški parlament  
2019*

*program je zaščitena blagovna znamka Zveze 
prijateljev mladine Slovenija
Tema letošnjega, že 29. otroškega parlamenta 
je bila enaka lanski – Šolstvo in šolski sistem. 
Sodelujoči mladi parlamentarci, so tekom 
lanskega šolskega leta poiskali stvari, ki bi jih 
radi spremenili na svojih šolah in spremembe 
tudi predlagali. Letos so na občinskem sre-
čanju predstavili vse spremembe, ki jim jih 
je uspelo uvesti na svojih šolah. V spodnjih 
vrsticah lahko preverite kaj vse so predlagali 
in vpeljali v šolski vsakdan:

-  »Učitelj za en dan«, učenec v sodelovanju z 
učiteljem pripravi šolsko uro, ki jo nato tudi 
vodi

-  »Skrivni prijatelj«, učenci si anonimno 
izmenjujejo lepe misli

- Uvedba interesne dejavnosti kuhanja
-  Uvedba pol urnega gibanja po glavnem od-

moru (za učence drugega razreda)
-  Skupnostno kuhanje v šolski kuhinji za bo-

žični bazar
-  Učenci skuhajo kosilo za celo šolo (en dan v 

letu)
-  Dodatne ure nemščine (po dve uri na teden 

za sedme razrede)
-  Šolske skupnosti pomagajo pri načrtovanju 

jedilnikov
- Zbiranje starega papirja
-  Starejši učenci pripravljajo delavnice in ak-

tivnosti za mlajše učence
-  Več pouka zunaj (predvsem naravoslovnih 

predmetov) 
- Več medpredmetnega povezovanja
- Malica po izboru učencev ob petkih 
-  Rekreativni odmor (med glavnim odmorom 

lahko učenci v telovadnici igrajo namizni te-
nis, na voljo je tudi športna oprema za raz-
gibavanje)

-  Uvedba jutranje telovadbe (5 minut ogre-
vanja pred začetkom prve šolske ure)

-  Izbor destinacije zaključnega izleta je pov-
sem v rokah učencev, učitelji nudijo samo 
pomoč

-  Izvedba okrogle mize na temo nasilništva 
med mladimi

-  Priprava seznama krožkov, ki si jih želijo 
učenci

To so le nekatere izmed vseh sprememb, ki 
so jih učenci izpostavili. Vsi sodelujoči so iz-
redno ponosni, da jim je uspelo predvsem z 
argumenti prepričati ravnatelje in učitelje, 
da jim bolj prisluhnejo in da skupaj vpeljejo 
nekatere spremembe. Skupaj so šolski vsak-
dan popestrili in vanj vnesli marsikaj novega. 
Učenci se zavedajo, da nimajo neposrednega 
vpliva na materialno stanje šole, vendar lahko 
vseeno veliko spremenijo, da se v šoli počuti-
jo boljše. Tudi debata, ki je sledila predstavi-
tvam je bila izredno konstruktivna, učenci so 
si izmenjali ideje in podajali predloge, kako 
bi bila šola lahko še boljša. Verjemite niso se 
dotikali tem, kot so ukinitev ocen ipd. Učenci 
si želijo predvsem več gibanja, več medpred-
metnega sodelovanja, več pouka v naravi, več 
praktičnih vsebin. Želijo si prave gozdne učil-
nice, učenci OŠ Gradec so še posebej pono-
sni, ker so pomagali pri obnovi Gozdne učne 
poti na Svibnu in spodbujajo prav vse šole naj 
jo čim več uporabljajo. 

Ob koncu smo sprejeli 4 sklepe, s katerimi se 
je strinjala večina sodelujočih parlamentar-
cev. Ti sklepi so:
1. Želimo si več pouka na prostem. 
2.  Strinjamo se z uporabo tehnologije v šoli, 

vendar si želimo, da bi bilo v šoli manj 
uporabe Power point predstavite in manj 
pisanja na računalnike, ter da bi bilo bolj 

poudarjeno pisanje na roko, 
izdelava plakatov, pisanje na 
tablo,… 
3.  Predlagamo več sodelovan-

ja med učitelji in učenci, še 
posebej si želimo podpore 
učiteljev pri izvedbi aktiv-
nosti po želji učencev. 

4.  Pomembno se nam zdi, da 
na šoli vlada dobro vzduš-
je in se učenci med seboj 
dobro razumemo. Učenci 
predmetne in razredne 
stopnje moramo med se-
boj sodelovati, k temu nas 
morajo spodbujati tudi uči-
telji. 

Svoja razmišljanja bodo z 
vrstniki iz občin Zagorje ob 
Savi, Trbovelj in Hrastnika 
delili na regijskem srečanju 
konec marca, ki bo letos v 
Litiji, na nacionalni ravni pa 
bodo svoje ideje izmenjali 
na nacionalnem srečanju v 
parlamentu v Ljubljani, ki bo 
letos 8. aprila. 

Tjaša VIDERGAR

LITERARNI IN LIKOVNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO 
DOŽIVLJAJSKO ZGODBO ALI LIKOVNO STVARITEV 

NA TEMO MEDGENERACIJSKEGA SOBIVANJA
Natečaj je sestavni del 1. festi-

vala medgeneracijskega druženja v Občini 
litija in je namenjen mladim ustvarjalcem: sta-
rejšim predšolskim otrokom, osnovnošolcem 
in srednješolcem.
Sodelovati v natečaju je možno tako, da vsak 
posameznik odda eno likovno ali literarno delo.
Likovna dela so lahko izdelana v vseh risarskih 
ali slikarskih tehnikah, literarna dela pa so pro-
zna.
Z natečajem želimo spodbuditi razmišljanje o 
medgeneracijskem sodelovanju, sobivanju, ži-
vljenju v družini in izven nje, med različnimi ge-
neracijami... Napišite, narišite, kakšne so vaše 
izkušnje, kaj ste se od starejših naučili, kaj vam 
je všeč, ko se družite s sorodniki ali znanci.
Prispevke pošljite ali osebno prinesite do 31. 
maja 2019 na naslov Občina Litija, Jerebov 14, 
1270 Litija (soba 50) s pripisom na ovojnici »Li-
kovni in literarni natečaj 2019« oz. na e-naslov 
(literarna dela): marjana.weilgoni@litija.si
Na hrbtni strani likovna dela opremite z
-  imenom, priimkom, starostjo ter naslovom av-

torja (če je le mogoče tudi e-naslov);
-  imenom šole, vrtca, v okviru katere je prispe-

vek nastal, z imenom mentorja
Udeleženci natečaja (njihovi starši, skrbniki) so-
glašajo, da se njihovo ime ter prejete nagrade 
javno objavijo.
S prijavo na natečaj se sodelujoči zavežejo, da 
v celoti sprejemajo pravila natečaja. Osebni 
podatki udeležencev bodo upo-
rabljeni zgolj za interno uporabo 
(obveščanje), v skladu z zakoni o 
varovanju osebnih podatkov.
Najboljša likovna dela (tri iz 
vsake starostne skupine) bodo 
izbrana na podlagi naslednjih 
kriterijev:
-  izvirnost motiva, doslednost 

likovne tehnike, vsebinska 
povezanost likovnega dela z 
razpisano temo, duhovitost, 
sporočilnost in edinstvenost 
likovnega dela in izvirna za-
polnitev likovnega formata.

Likovne prispevke bo ocenila tri-
članska komisija, ki bo pripravi-
la tudi izbor za likovno razstavo 
v prostorih Občine Litije. 
Tri najboljše literarne izdelke iz 
vsake starostne kategorije bo iz-
brala komisija po naslednjih kri-
terijih: izvirnost, duhovitost, 
povezanost dela z razpisano 
temo,
jezikovna spretnost, izražanje 
lastnih občutkov, pogledov, 
izkušenj in ustreznost glede 
na starostno skupino.
literarne prispevke bo ocenila 
in izbrala petčlanska strokovna 
komisija.

Vse zgodbe bodo objavljene na spletni strani 
Občine Litija, najuspešnejše pa skupaj pred-
stavljene in nagrajene na festivalu.
Komisiji bosta o poteku izbora vodili zapisnik z 
naslednjimi podatki:
- datum in kraj izbora,
-  seznam in število vseh pravočasno prejetih 

del,
- seznam nagrajencev,
-  vse druge pomembne podatke o poteku iz-

bora.
Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna, 
zoper odločitev žirije ni pritožb.
Organizator natečaja bo nagrajenim avtorjem 
podaril praktične nagrade. 
AVTORSKE PRAVICE:
Udeleženci natečaja (njihovi starši, skrbniki) so-
glašajo, da se njihovo ime ter prejete nagrade 
javno objavijo.
Z izpolnitvijo prijavnice na natečaj se sodelujoči 
zavežejo, da v celoti sprejemajo pravila nate-
čaja. Osebni podatki udeležencev bodo upora-
bljeni zgolj za interno uporabo (obveščanje), v 
skladu z zakoni o varovanju osebnih podatkov.
Več informacij dobite na telefonski številki: 01 
8963 459

Prijazno vabljeni k sodelovanju.

Odbor za pripravo in izvedbo
1. Festivala medgeneracijskega povezovanja

vabiLo na 16. PoHod  
Po jabLaniŠki Poti 6. april 2019

Organizira ga društvo za razvoj podeželja laz  
iz Jablaniške doline.

Start: Gd jablanica od 7.00 do 10.00.
zaključek: Gradišče pri litiji ob 13.00 s kratkim kulturnim 
programom. Organizatorji bomo poskrbeli za avtobusni 
prevoz iz Litije ob 7.55  železniška postaja, 8.00 športna 
dvorana Litija, 8.05 uvoz na Breg (Tenetiše-Pr'Pleskovcu).

Vljudno vabljeni!
Za več informacij si oglejte 

http://www.laz.si ali pokličite 051 312 739.

(Nadaljevanje s 1. strani)
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PrviH deset Let
Nekaj manj korakov še ta trenutek, a do 
konca študijskega leta jih bo dovolj za de-
set let.
Pogled na prehojeno pot neformalnega 

izobraževanja, delavnic, predavanj, razstav, druženj...nam 
priča, da je bil vsak korak pomemben, da danes lahko govo-
rimo o mozaični celoti, o uspešnem društvu.
Ponosni smo na naše člane in simpatizerje, zato se trudi-
mo biti dobri, ponuditi zanimive vsebine in biti družbeno 

angažirana skupnost ljudi, ki si 
prizadeva za boljši danes in jutri; 
ko nam ni vseeno za sočloveka, 
okolje, pitno vodo, smeti. Sanja-
mo, a sanje se bodo uresničile, 
če si bomo močno prizadevali, za 
mobilna drevesa v Litiji. Skoraj 
vsa rastoča so bila namreč po-
sekana!
Kako bomo praznovali? Delovno 
in celo jubilejno leto.
Močno nas povezuje in medge-
neracijsko združuje kulturna de-
diščina. Ponosni smo na partner-

stvo v operaciji »Dediščina nas povezuje«, ki je sofinancirana 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike 
Slovenije ter Občine Litija.
Vse več pogledujemo v preteklost in jo skušamo obuditi: ve-
zemo, kot so vezle naše babice, pletemo nogavice, kvačka-
mo z učenci, izdelujemo izdelke iz ličja/ličkanja, poslušamo 
zanimiva mesečna predavanja in si na strokovnih ekskurzi-
jah poglabljamo znanja.
Do konca marca je bila na ogled razstava rokodelskih izdelkov 
iz ličkanja, keramike – panjske končnice malo drugače, vol-
neni in kvačkani izdelki, vezenine, čipke, ogrlice... v TIC Litija.
Pripravljamo koledar za leto 2020 s slikami unikatnih kera-
mičnih izdelkov.
Za zaključek šolskega leta bomo na ogled postavili posebno 
razstavo. Spomnili smo se likovnega pedagoga na osnov-
ni šoli v Litiji in slikarja naivca, Poldeta Miheliča. Njegove 
stvaritve so nam navdih, da v keramiki izrazimo detajle z 
njegovih slik.
Za konec še povabilo: 26. marca ob 16.30 bomo pod vod-
stvom mentorice, brigite rozina, v mestnem muzeju li-
tija pletli peharje in se nato ob 18. uri srečali na zboru 
članov.
Delavnica bo potekala v okviru operacije »Dediščina nas 
povezuje« in je sofinancirana s strani Republike Slovenije 
in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Milena DIMEC

JE STAROST NA PODEŽELJU LAHKO PRIJETNA?

zGodiLo se bo

ŠPortna tekmovanja v aPriLU
Na sedežu Zasavske pokrajinske zveze v Trbovljah so se sestali 
referenti za šport iz posameznih društev, ki so določili organiza-
torje in datume športnih tekmovanj za leto 2019.
V aprilu se bodoodvila sledeča tekmovanja: ŠaH (DU Trbovlje) 
4.4. 2019, StreljeNje (DU Zagorje) 11. 4, KeGljaNju (DU 
Litija) 15. aprila in piKadO (DU Dol pri Hrastniku) 25.4. 2019.
Več o tekmovanjih se dogovorimo na rednih srečanji športne 
sekcije. Miro PLAZNIK

ekskUrzija Literarne skUPine
v drugi polovici aprila, predvidoma 25. 4., bo Literarna sku-
pina organizirala ekskurzijo v deželo štorkelj in na domačijo 
miŠKa KraNjca v veliko polano. Podali se bomo tudi na len-
davski razgledni stolp VINARIUM in se odzvali na prijazno pova-
bilo naše predsednice Irene Kramar na njen dom v Domajincih, 
blizu Cankove.
vabljeni tudi vsi, ki vas ti kraji in vsebina zanimata. Vsi na-
tančni podatki, vključno s ceno, bodo objavljeni na oglasni de-
ski in spletu našega društva. Iva SLABE

zGodiLo se je
oGLed tv sLovenija in troPskeGa 
RASTLINJAKA V BOTANIČNEM VRTU

28. februarja 2019 smo si izletniki DU Litija ogledali najprej TV 
Slovenija, kjer nam pokazali studio za informativne programe, 
studio, kjer nastaja oddaja Dobro jutro in največji studio, kjer 
snemajo razvedrilne oddaje. Bilo je zanimivo in marsikaj tudi 

presenetljivo glede na 
na to, kar vidimo na do-
mačih ekranih.
Zapeljali pa smo se še 
do Botaničnega vrta 
Ljubljana, na ogled trop-
skega rastlinjaka, kjer 
se bohotijo rastline iz 
raznih tropskih predelov. 
To so palme, bananovci, 
fikusi, strelicije, prapro-

ti, orhideje in še več, saj je teh rastlin v tem rastlinjaku več kot 
380. Prava paša za oči. Alojz KAVČIČ 

POHOD PO JURČIČEVI POTI 
24 pohodnikov našega društva se je 2. marca 2019, odpravilo 
na 26. pohod po že tradicionalni literarni poti od Višnje gore do 
Muljave, rojstnega kraja pisatelja Josipa Jurčiča. Start pohoda je 
bil v Višnji gori. Šest naših 
pohodnikov je prehodilo ce-
lotno, 15 kilometersko pot, 
ostali pa smo se zapeljali 
z avtobusom še del poti in 
nato peš nadaljevali do Mu-
ljave med prijaznimi in lepo 
urejenimi vasicami, do Jur-
čičeve domačije, ki je etno-
grafski muzej na prostem. 
Na tem prostoru je potekala tudi kulturna prireditev.
Vreme in vzdušje sta bila enkratna, saj je bilo na poti tudi veliko 
drugih pohodnikov, hkrati pa smo obnovili še del znanja iz lite-
rature. Nuša ROZMAN

BILO JE NEKOČ
Tako smo literati DU Litija poimenovali prireditvi, s katerima 
smo obeležili dva lepa dogodka v Domu Tisje. Na valentinovo 
smo gostovali v Šmelcu, na gregorjevo pa v matičnem domu 

v Črnem potoku. Ob lepih 
pesmih, ki jih je zapel naš 
pevski kvartet ob spre-
mljavi kitare, so članice 
naše skupine obiskoval-
cem prebrale svoje lastne 
prispevke o življenju ne-
koč. Ker smo vsi, nasto-
pajoči in poslušalci, rojeni 
v prejšnjem stoletju, je 

bil za vse nas to sprehod v preteklost in obujanje spominov na 
mlade dni. Spominjati se mladosi, ljubezni in druženja je vedno 
lepo. Lepo pa je tudi svoja občutja deliti z drugimi in jim preko 
obujanja spominov polepšati dan.  Iva SLABE

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

ZAHVALA
Ob smrti dragega moža, očeta, ata

JOŽETA ZUPANČIČA
20.8.1935 – 5.3.2019

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi zaposlenim v Domu Tisje Enota Litija 
za strokovno oskrbo in pogrebni službi.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
Minila so štiri leta, odkar nas je zapustila mama,

stara mama in prababica

IVANA PLANINŠEK
21.6.1943-10.3.2015

Hvala vsem, 
ki se je spominjate.

Sinovi Marjan, Franci in Janez z družinami

Mama, veliko si nas naučila.
Hvala, hvala, hvala.

ZAHVALA
1. marca 2019 se je za vedno poslovila naša draga mama,  

babica in prababica

VERONIKA ERŽEN (prej Kos),
po domače Bajčeva mama iz Ljubeža v Lazih

1930 – 2019

Žalujoči otroci Jože, Štefka, Ivanka in Marjan se z bolečino slovesa 
v praznini tišine, ki je nastala po maminem odhodu v večnost, 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem za 
izrečena sožalja in sočustvovanje, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvaljujemo se osebju Doma Tisje in zdravstvenemu osebju 
za skrbno nego v času njene bolezni. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, govornici za čustven poslovilni govor, pevcem za 
zapete žalostinke, vaščanom Velike Gobe in vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri organizaciji pogreba. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili k večnemu počitku.

Vsi njeni

ODŽAGANA VEJA
Ko sem pred kratkim izvedela za smrt 

mlade ženske, ki sem jo dobro pozna-
la, in to, da je umrla zaradi raka, me je 
globoko pretreslo. Poznala sem jo, njo 

in družino, pa nisem vedela niti tega, da je bolna, da se je 
zdravila. Prepustila se je in obupala. Ni imela moči, so rekli 
domači.

Zvečer nisem mogla zaspati. Premlevala sem njene bese-
de in se spomnila sledeče zgodbe:

Nekoč je živel kralj, ki je imel dva mlada sokola. Dal ju 
je dresirati. Izvrstni poznavalec ptic je enega odlično izuril, 
o drugem pa je povedal: »Žal mi je, vaše veličanstvo, drugi 
sokol je poletel na drevo in se ne premakne z njega. Ni mi 
uspelo, da bi ga zdresiral.«

Zaskrbljeni kraj je izbral naj-
boljše veterinarje, zdravnike in 
druge učenjake, a nikomur ni 
uspelo pripraviti sokola, da bi 
poletel z drevesa. Potem pa se 
je kralj odločil in objavil razglas, 
v katerem je za pomoč zaprosil 
podložnike.

Ko je naslednje jutro odprl 
okno, je začuden zagledal sokola, ki je ponosno letal nad 
drevesom. Ukazal je, da naj mu pripeljejo kmeta, ki mu je 
uspelo dvigniti sokola. Na vprašanje, kaj je vendar storil, 
je odgovoril: »Preprosto! Ko sem odžagal vejo, na kateri je 
sedel, je doumel, da ima krila, in je poletel.«

Nehote sem se v spominih vrnila »dolgih« dvanajst let 
nazaj, ko sem se sama soočala s to boleznijo in resnično 
močno presenetila vsakogar, ki je prišel na obisk ali sem 
govorila z njim.

Zakaj?
Preprosto zato, ker sem vsem odkrito povedala:

vabilO Na zbOr ČlaNOv
Vabimo vas na redni letni Zbor članov Društva 

upokojencev Litija,
ki bo v četrtek 28. marca ob 16.00 uri 

v veliki sejni sobi Občine litija.
Dnevni red si lahko preberete na spletu in na  

oglasni deski DU Litija.

Na ta in še številna druga vprašanja si mnogi 
starostniki in tudi tisti, ki v to obdobje šele 
prihajajo, zastavljajo. V ruralnem okolju, kot 
je okoliš Dole pri Litiji in podobna, je mnogo-
krat težko, pa tudi lepo. Bivati v tretjem ži-

vljenjskem obdobju v neokrnjeni naravi je vsekakor prednost, 
ki pa za seboj prinese marsikateri problem. Oddaljenost od 
zdravniške oskrbe, če ni svojcev, ki bi zate poskrbeli, pa ne-
možnost vsakodnevnega vključevanja v razne dejavnosti, kot 
je to privilegij v mestu. K sreči je tukaj DU Dole, ki s svojo 
dejavnostjo poskrbi, koliko je seveda to v njeni moči. Mnogo-
številne dejavnosti, ki jih društvo organizira so dobro obiska-
ne. Zavedamo se pomena medgeneracijskega sodelovanja in 

izmenjave mnenj med raz-
ličnimi deležniki od najmlaj-
še do srednje generacije. 
Sinergijsko delovanje mora 
postati del vsakdanjika od 
izobraževanja, pomoči sta-
rejšim, zdravstva, področje 
dela, raznih alternativnih 
oblik sobivanja. Tistega, da 
so v hiši živele tri generaci-

je, danes tudi na podeželju ni več. Vse več je starostnikov, 
ki živijo na kmetiji sami z borno kmečko pokojnino. Vse se 

še nekako izide, dokler 
je človek »pri moči«. Pro-
blemi starejših so pro-
blemi celotne družbe, ki 
jih ne smemo pometati 
pod preprogo, reševati 
jih moramo skupaj in to 
sedaj. Potrebujemo nove 
izzive in eden takih je 
tudi priložnost Sveta za 
medgeneracijsko pove-
zovanje v Občini Litija, 

kateremu se bomo pridružili tudi mi. Upamo na srčno sodelo-
vanje s šolo in vrtcem, ko bomo organizirali zeliščni sprehod s 
priznano strokovnjakinjo. Seveda tudi z nevladno organizacijo 
Ekologi brez meja, kjer smo že predstavili projekt »Ne mečmo 
hrane stran« in ozaveščali, kako lahko ostanke hrane prejšnje-
ga dne ponovno uporabimo. Številni so že prepoznali pomen 
humanitarne pomoči in pozitiven učinek humanitarnega dela 
številnih upokojencev pod okriljem RK Litija. Potem odgovor 
na zastavljeno vprašanje ne bo tako težak.  Jožica VRTAČNIK

»Raka imam. Čakajo me poti, s katerimi se bom morala soočiti, a 
vem, da jih bom z voljo in pozitivno mislijo zmogla prehoditi.«

Na svoji koži sem izkusila moč misli, saj sploh nisem razmišljala o 
bolezni. Če pa sem, sem bila prepričana, da se bom pozdravila.

Če me boste zdaj vprašali, kje sem jemala moč, bom spet iskreno 
odgovorila:

»Ne vem! Ali pač! Prepričana sem, da v veri in ljubezni do sebe in 
bližnjih.«

In če boste rekli, da ne verujete, vam preprosto ne bom verjela. 
Prirojeno hrepenenje po zaupanju in ljubezni, ki ga nosimo v srcu, 
nas vedno vodi k nečemu lepemu, dobremu. Nečemu, kar imate neiz-
merno radi. Najslabša pri bolezni in tudi v življenju sta strah in misel, 
da je za vašo nesrečo kriva usoda. Takrat samo čakate, da vam bodo 
pomagali drugi, mislite, da sami nimate moči. To je laž. Preprosto ste 
rabili to preizkušnjo, ki jo v prispodobi oriše zgodba o odžagani veji. 
Šele takrat marsikdo v sebi odkrije svojo lepoto in moč.

Ob koncu vam moram povedati še resnico, ki neizpodbitno drži: 
nosečnosti in bolezni se ne da skriti. Če sem zares iskrena, ne vem, 
zakaj bi ju skrivali. Iz obojega se rodi nekaj lepega in osrečujočega 
– otrok, ki je čudež narave, v bolezni pa poglabljanje vase. A sle-
dnje vas ne samo preobrazi in oplemeniti, ampak vas pripelje na pot 
hvalež nosti za vsako sekundo, za vsak sončni žarek, vsak cvet, za 
vsakega pisanega metulja, ki svobodno uživa v letenju.

Kadar bo vašo mizo krasila vrtnica, si le oglejte trnasto steblo, iz 
katerega poganja cvet, ki ga občudujete. Darinka KOBAL



Kuj me življenje, kuj!
Če sem kremen, se zaiskrim,
če jeklo, bom pel,
če steklo, naj se zdrobim!"

 (Oton Župančič)

ZAHVALA
Življenjsko pot je v 88. letu starosti sklenil naš dragi ata Milan

MIHAEL SAVŠEK
7.6.1931 – 13.2.2019

iz Zagorice 4, Litija.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, članom DU Litija, 
sokrajanom in prijateljem za izrečena sožalja, sveče, cvetje, darovane 
maše in številno spremstvo na pogrebu, 18. februarja 2019, na šmarskem 
pokopališču. Hvala gospodu župniku Jožetu Tomšiču za molitve in 
slovesno opravljen obred, govorniku Boštjanu, pevcem Lipe in trobentaču 
Gašperju pa za besede in pesmi v tolažbo. Posebna zahvala osebju 
Doma Tisje Črni Potok in ZD Litija za nego, pomoč in oskrbo ob pešanju 
življenjskih moči, sostanovalcema Jožetoma pa za sočutje, spodbude 
in strpno prenašanje tegob. V miru in brezskrbno zdaj počivaj ob svoji 
pokojni ženi Anici!

Žalujoči: brata Franci in Vinko, sestra Mici, hči Majda, sinova Miha z Dragi 
in Franci, vnuki Andrej, Jani, Mojca, Alenka in Saša in devet pravnukov

Nikoli več sonce te ne zbudi,
nikoli več, konec je vseh skrbi.
Kjerkoli si, naj angel čuva te,
kjerkoli si, nate bomo mislili vsi.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

VILKO VILIJEM REPOVŠ
10.7.1932 – 10.2.2019

iz Polšnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala  
g. župniku za opravljen obred, pevcem, ge. Olgi Repovš za napisane 
poslovilne besede, ge. Romani Repovš za prebrane poslovilne besede, 
družinam Vozelj, Vidovič in Tomc za vso pomoč, trobentačema in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi

Vse na svetu mine, 
vse se spremeni, 
le spomin na tebe 
ostaja in živi.

ZAHVALA
V 93. letu se je od nas za vedno poslovila naša draga mama,  

babica, prababica, sestra in teta

MARTINA BOKAL
rojena Hostnik
1926 – 2019

iz Kresniških Poljan

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste jo pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se tudi g. župniku dr. Božidarju Ogrincu za pogrebni 
obred, ge. Boži Šarbek za lepe besede slovesa, gasilcem, pevcem 
ter trobentačema za odpete in zaigrane melodije, dr. Kolšku ter 
patronažnima sestrama za lajšanje bolečin.
 

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Škrjančku več leteti,
več peti mu ni moč,
ker zemljo mrak objema,
ker nanjo pada noč.

 (Josip Murn)

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi oče, dedi in brat

AVGUST VERHOVEC
15.8.1933 – 4.2.2019

iz Jevnice

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje ter sočuten stisk roke. Hvala osebju Doma 
Tisje Enota Litija, pevcem, KUD Jevnica in PGD Jevnica, ki so poskrbeli 
za lepo slovo na njegovi zadnji poti in ob njegovem grobu. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi

Ni se ti uspelo posloviti,
moral čez noč si od nas oditi.
Ostali so živi spomini.
Z nami v srcu potuješ vse dni…

ZAHVALA
ob nenadni boleči izgubi moža, očeta in ata

LADOTA ČARMANA
12.8.1939 – 19.2.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste našega dragega Ladota pospremili na njegovi 
zadnji poti ter darovali cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi gospodu 
župniku za opravljen obred, pogrebcem in pevcem.

Vsi njegovi

Naj lučka nikoli ne ugasne, 
ki za tebe gori,
ker v mojem srcu živela
za vedno boš ti.

V SPOMIN
Minilo je 1 leto odkar me je zapustila moja draga

MARIJA PAVLIHA

Hvala vsem, ki se je spominjate,  
postojite ob njenem grobu  

in ji prižigate svečke.

Žalujoč Jože Kotar

Ljubezen, pogum in kar si nam dajal,
v naših srcih za vedno ostaja,
naj nebeška svetloba te vedno obdaja!

V SPOMIN
Minilo je dve leti odkar nas je zapustil naš dragi

JANEZ PIRC
16.6.1953 – 30.3.2017

Hvala vsem,  
ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Mama
Vsaka mama je prava mama,  
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.  

 (Tone Pavček)

ZAHVALA
Z žalostjo sporočamo, da nas je v 100. letu tiho zapustila naša 

draga mama, babica in prababica

VLADIMIRA MEŠIČ
rojena Poglajen

25.6.1919 – 25.2.2019

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, tolažilne besede in 
spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala velja strežnemu 
osebju Doma Tisje, pogrebni službi KSP Litija in pevcem ter g. župniku 
Tomšiču za lepo opravljen obred.

Draga mama, počivaj v miru – hvala ti za vse.

Žalujoči vsi njeni

Ne mine dan, ne mine noč, da v mislih ne bi bili s teboj.
Vsaka misel nate je zahvala za vse, kar si nam dala. 
Imela si zlato srce. Življenje te je trdo preizkušalo.
Vse ponižno si prestala, bolečino globoko vase zakopala. 
Zdaj se spočij, izmučeno srce, zdaj se spočijte zdelane roke.

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama, babica in prababica

LJUDMILA - MILKA RENKO
11.9.1938 – 19.2.2019

Iz Jablaniških Laz

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede in izraze sožalja, za vse sočutne objeme in stiske 
rok ter za darovano cvetje in sveče. Prav posebna zahvala sosedi Joži 
in njeni družini za nesebično pomoč in ljubečo podporo. Iskreno se 
zahvaljujemo tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred, gospodu 
Tonetu Zavrlu za poslovilni govor in pevcem za čudovite pesmi. Hvala 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Ljudmila - Milči, Milena in Toni

Zapel je zvon 
tebi v slovo…
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina
molk in tišina…

ZAHVALA

JOŽE KOREN
17.8.1945 – 10.1.2019

Ob boleči izgubi dobrega brata Jožeta Korena se iskreno zahvaljujem 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala dr. Benedičiču za vso 
pomoč ob njegovi bolezni, hvala gospodu župniku Jožetu Tomšiču za 
lep opravljen cerkveni obred, pogrebni službi in pevcem. 
Posebna zahvala nečaku Janezu in njegovi ženi za vso pomoč ob teh 
težkih trenutkih.

Žalujoča sestra Rezka

ZAHVALA
V 95 letu se je poslovila draga sestra in teta

MARIJA ŠTRUS
rojena Miklič

iz Save
19.8.1923 – 13.12.2018

Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in sveče in se poslovili od nje in 
jo z nami pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se osebju 
Doma Tisje za desetletno oskrbo, gospe Darji Zupančič in gospe Štefki 
Juvan za pomoč. Hvala gospodu župniku Andreju Rovšku za lepo 
opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem Lipe in pogrebni službi KSP 
Litija.

Žalujoči: sestre Malka, Francka, Pepi, nečakinje in nečaki

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA
V 94 letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in ata

ANTON KORIMŠEK st.
1925 – 2019

iz Borovaka pri Polšniku

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga imeli radi. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in svete 
maše, gospodu župniku za opravljen obred, domačim pevcem za 
zapete pesmi, Lokar Antonu za poslovilne besede in pogrebcem. 
Iskrena hvala za vse njegovemu osebnemu zdravniku dr. Benedičiču.

Žalujoči: žena Ljubica, sinova Anton in Mirko  
ter hči Mari z družinami
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NOVICE IZ NK KRESNICE
V NK Cockta se pospešeno pripravljajo vse selekcije za spomladanski del sezone v 
MNZ ligi. Članska ekipa je odigrala že nekaj pripravljalnih tekem. Veseli nas, da so se 
vsi igralci, ki so v prestopnem roku prišli v naš klub dobro vključili v trenažni proces pri-

prav. Zaradi ugodnega vremena so se vse ekipe preselile na zunanji del Športnega parka in nada-
ljujejo z treningi. Članska eki-
pa ima v planu odigrati še 
nekaj pripravljanjih tekem do 
pričetka sezone, ki se začne 
16. 3. 2019. 
Ekipa cicibanov U-10 je kon-
čala z nastopi v zimski ligi 
E.Leclerc. Cicibani U-8 in U-9 
pa pridno trenirajo za nasto-
pe na turnirjih. 
V začetku marca so v planu 
dela na zunanjem igrišču in 
sicer oplesk golov, ureditev 

travnatih površin, ureditev okolice Športnega parka in ostala dela, ki so potrebna za pričetek 
spomladanska sezone.
V mesecu marca bo sklicana seja Upravnega odbora kluba na katerem bo sprejet finančni plan in 
program dela za prihajajočo sezono. Obravnavale se bodo tudi kadrovske zadeve in plan aktivno-
sti vseh selekcij v prihajajočem spomladanskem obdobju tekmovanja. NK Kresnice

Marec je mesec, ko se že zače-
nja pomladni del tekmovanja. 
Vse ekipe se pod vodstvom 
trenerjev pripravljajo na tek-
movanje in zavzeto trenirajo 
na travnatih površinah, ki smo 

jih zopet morali sanirati po zimskih poplavah. 
Še bolj pa nas skrbi kaj bo z garderobami, ki so 
bile obljubljene že za začetek spomladi pa se 
vse bolj odmika. Prav zanimivo je, da se, ko bi 
se moralo v Jevnici kaj urediti in narediti vedno 
nekaj zaplete. Tako se sprašujem, če je res to, 
kar sem nekoč zasledil v nekem časopisu, da 
klubom, ki so oddaljeni od središč pripadajo le 
drobtinice, ki padejo od kolača……….
NK Jevnica je tudi letos izvedel tradicionalne 
samoplačniške mini priprave v Umagu. Zadnji 

vikend v mesecu Februarju so se mladinci in 
selekcije dečkov pod vodstvom trenerjev od-
pravili v Umag, kjer so izvedli nekaj kvalitetnih 
treningov in odigrali nekaj trening tekem. Na-
stanili smo se v hotelu Sol Garden, kjer smo 
imeli tudi vso oskrbo vključno z igrišči. Na 
pripravah je sodelovalo 80 igralcev, ki po po-
vratku domov obljubljajo, da bodo dali vse od 
sebe in poskrbeli za ugodne rezultate. Igralci 
in trenerji SREČNO v drugi del in seveda brez 
poškodb!
Ker se že začnejo prvenstvene tekme vas vabi-
mo na ogled tekem v ŠPORTNI PARK JEVNICA. 
Vabila za ogled tekem bodo na oglaševalnih ta-
blah okoliških krajev.

za NK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo

UsPeŠno oPravLjeno PoLaGanje za viŠje 
Pasove in novi mojstri taekWondoja

V začetku leta 2019 se je Taekwondo klub Šmartno Litija posvečal treningom tehni-
ke in napredovanju v znanju taekwondoja.

V decembru in januarju so se mlajše generacije zavzeto pripravljale na polaganje višjih pasov, ki 
je za vse dogodek, ki da vsakemu posamezniku priznanje za trud in nov elan za nadaljevanje. 22. 

januarja se je 36 članov izka-
zalo in uspešno opravilo pre-
izkus in napredovalo k višjim 
pasovom. Od najmlajših, sta-
rih komaj pet let, ki so prido-
bili svojo prvo rumeno črtico 
na belem pasu, do mladincev, 
ki se že počasi približujejo sto-
pnji izkušenih taekwondoistov. 
Vsi so se zelo izkazali, zato jim 
čestitamo in voščimo še veliko 
športnih uspehov.
Druga skupina članov kluba je 
morala s treningi tehnike še 
kar nekaj časa nadaljevati, saj 
so se pripravljali na polaganje 

črnega pasu oziroma šest se jih je pripravljalo na črni pas 1. dan in dve članici na črni pas 2. dan. 
Polaganje je potekalo pri mojstru Tomažu Zakrajšku, glavnemu trenerju kluba Kang. Za ta velik 
korak je vložene veliko energije in časa, kajti potrebno je osvojiti znanje iz zelo različnih taekwon-
do tehnik. Med drugim so morali do 
potankosti poznati osem oziroma devet 
poomsae, ki so natančno določeno za-
poredje napadov in obramb, kot borba 
z namišljenim nasprotnikom. Velik pou-
darek je tudi na ročnih tehnikah (bloka-
de in udarci), nožnih tehnikah in sparin-
gih (samoobrambi) ter ne nazadnje na 
razbijanju desk z različnimi ročnimi in 
nožnimi udarci. Kot dokaz poznavanja 
zgodovine in teorije taekwondoja pa je 
obvezni del tudi seminarska naloga.
Zato za uspešno opravljeno polaganje 
pasu 2. dan čestitamo Aleksandri Rozi-
na in Poloni Saje, za črni pas 1. dan pa 
Piji Smrekar, Žaku Eberlincu, Janji Repina, Marjeti Medved, Petru Kodretu in Evi Štangar.
Sedaj pa sledijo priprave na borbe in pridobivanje kondicije, saj naši borci že tudi komaj čakajo, 
da ponovno stopijo na tatami in se udeležijo borb.  Eva ŠTANGAR

NOVICE IZ KEMPO ARNIS KLUBA LITIJA
8.2.2019 smo na OŠ Grm v Novem mestu udeležili 1. pokalne tekme v Kyokushin-
kai karateju / Kempo Contactu, 
ki se ga je udeležilo kar 100 tek-
movalcev iz vse Slovenije.

Namen tekme je bil poleg druženja, ponuditi 
priložnost, da preizkusimo, kaj zmoremo, ko se 
po naših žilah pretaka adrenalin in tudi okusiti 
sistematiko velikih tekem. 
uradni rezultati:
-  Brin Ceglar 1. mesto v kategoriji dečki 

2012/2011 -40kg
-  Enej Eberlinc 3. mesto v kategoriji dečki 

2010/2009 -40kg
-  Maks Perme 1. mesto v kategoriji dečki 

2008/2009 -40kg
-  Jaka Kladušek 1. mesto v kategoriji dečki 

2008/2007 +50kg
-  Val Eberlinc 2. mesto v kategoriji dečki 

2008/2007 +50kg
-  Husein Ružnić 1. mesto v kategoriji moški 

+80kg
Luka Ferlič 3. mesto v kategoriji moški +80kg
Člani so sredi februarja opravljali tudi izpite za 
višje pasove v vseh treh vadbenih skupinah. 
Tako je v najmlajši skupini (5-10 let) 6 novincev opravilo izpit za junior bel pas in dva za rumeni 
pas. V srednji skupini (10-14 let) je 7 novincev opravilo izpit za bel pas in trije za rumeni. V skupini 
mladincev in odraslih, je 6 novincev pridobilo beli pas, 8. kyu, dva pa sta opravljala izpit za rumeni 
pas, 7. Kyu. Čestitke vsem članom! Klub Kempo Arnis klub Litija

drUŠtvo nLP PrejeLo Posebno Priznanje 
PLesne zveze sLovenije

Plesna zveza Slovenije je v ponedeljek, 4. 3. 2019, v Festivalni dvorani v 
Ljubljani že 14. podelila priznanja svojim najuspešnejšim plesalcem v letu 

2018. Podelitve se je udeležilo preko 
100 plesalcev in trenerjev Slovenije. 
Posebno priznanje za street dance 
show reprezentanco 2018 je prejelo 
tudi Plesno športno kulturno društvo 
NLP, z mladinsko formacijo Battle of 
warriors. Lansko leto so osvojili 5. 
mesto na svetovnem prvenstvu, na 
Češkem. Čestitamo vsem plesalcem: 
Maši Štrus, Anji Gorta, Urški Kadak, 
Tii Tari Božič, Tei Vozel, Pii Štrus, Pii 
Pregel, Eli Fink, Klari Mahkovic Lamo-
všek, Lauri Mahkovic Lamovšek, Tesi 
Setničar, Niki Šinkovec, Sanji Verbič, 
Alji Žlogar, Lii Merčun, Ali Cvetežar, 

Niki Lapornik Tomažin, Sari 
Uštar, Maši Bajec, Neli Tori, 
Lovru Klincu, Lovru Grmu ter 
njihovi trenerki Katjuši Premk, 
ki je poleg osvojenega prizna-
nja, prejela še nagrado za naj 
formacijo leta 2018, s katero je 

s svojimi soplesalci iz Ljublja-
ne ubranila naslov evropskih in 
svetovnih prvakov. 
Prav tako pa še enkrat vabi-
mo na naš pokalni turnir v 
Modernih tekmovalnih plesih, 
ki bo potekal v vikendu 23. – 
24.3.2019 v športni dvorani v 
Litiji! Urnik bo objavljen na naši 
spletni strani, vabljeni pa vsi ti-
sti, ki bi si radi ogledali najbolj-
še plesalce v Sloveniji. 

Tadej PREMK

maLta maraton 2019
Čudovit otok sredi sredozemskega morja, smo 
tokrat Šilt tekači izbrali za maratonsko preiz-
kušnjo. Po dolgi in mrzli zimi nas je morsko 
sonce prijetno ogrelo in vse do sobotnega ve-

čera je bilo idealno, potem pa smo noč in nedeljo, ko bi 
morali teči maraton, varno za zidovi, opazovali orkanski 
ples vetra in 6 m valov. Organizator je maraton iz varnost-

nih razlogov odpovedal. 
Na srečo se je vreme 
do ponedeljkovega jutra 
umirilo in smo tako vse-
eno ponosno odtekli ma-
raton in prejeli medalje.
Tekači v vseh situacijah 
funkcioniramo optimal-
no in znamo sprejeti, kar 
nam narava ponudi in 
včasih tudi omeji.

 Mia LOC

PRIPRAVE MLAJŠIH SELEKCIJ UMAG 2019
Letos se nas je na pripra-
ve v Umag odpravilo kar 
32 nadobudnih nogome-
tašev, v spremstvu štirih 

trenerjev.
Za organizacijo je poskrbela ena naj-
bolj znanih agencij za športne pripra-
ve »b4 sports camps«.
V treh dneh so igralci odigrali pet 
pripravljalnih tekem in glede na pri-
kazano igro in rezultate pričakujemo 
spomadanski del prvenstva z veliko 
mero optimizma.
Da so  treningi potekali na visokem 
nivoju, pa je poskrbel trenerski tim: 
Damjan Savšek, Rok Cirar, Gregor Grebenar in Petek Bevc. Elvid VELIć
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Kupim razne stare predmete, odli-
kovanja, medalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, kovan-
ce, knjige in druge starejše drob-
narije, ki jih morda ne potrebujete 
več.  051 740 430

MALI OGLASI

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

Izžrebanci križanke št. 219 bodo prejeli stenski koledar 
akademskega slikarja Jožeta Megliča, ki ga je izdala 
Tiskarna ACO. Koledar prejmejo v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Henrik Razpotnik, Kresnice 1a, Kresnice
2. Marija Femc, Moravče pri Gabrovki 94, Gabrovka
3. Ivan Ferme, Jelenska reber 16, Dole pri Litiji

Težje besede:  HLIPEC, BORODIN, EDIKT, TACOMA, 
ARAI, ARP

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 220 pošljite najkasneje do 8. 4. 
2019 na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, 
ki bodo prejeli majico časopisa OBČAN. 
Majico nagrajenci prejmejo v Tiskarni ACO v Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 220

OTROŠKA 
IGRAČA ZA 
POKANJE

GLINASTA 
OTROŠKA 
PIŠČALKA

KOLCANJE
NORVEŠKI 

DROBIŽ

NADALJE-
VANJE 
GESLA

ZAŠČITNA 
OPREMA 
VITEZOV

GLAVNO 
MESTO 
EGIPTA

NEM. FRAN-
COSKI SLIKAR PROSTOR 

ZA SEKO 
DRV

NAJBOLJ 
RAZŠIRJENA 
RASTLINAKLINIČNI 

CENTER

STRANKA, 
ODJEMA-

LEC

AROMUN

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 

JOD

NORVEŠKI 
SMUČARSKI 
SKAKALEC 

(LJØKELSØY)

OKRAJŠANO 
MOŠKO IME 

ARTUR

IME 
FILMSKE 
IGRALKE 
DEREK

URADNI 
RAZGLAS

PREBIVALKA 
POLOTOKA 

SINAJ

CENE AŽMAN
TANTAL

SLOVENSKA 
PESNICA 
(MAJDA) LITIJ

OKRASEK V 
ARABSKEM 

VZORCU

POGON NA 
DIVJAD

JUŽNOAME-
RIŠKA ŽIVAL

RUSKI 
SKLADATELJ 

ALEKSAN -
DER

STREŠNO 
OKNO

SILICIJ

DEL KLASA, 
KI VSEBUJE 

ZRNJE

UKRAJ. ATLETI-
NJA KRAVEC VZDEVEK 

PADALCA 
ŠORNA

POLMER

GOSPA V 
FRANCOS-

KEM OKOLJU
PRIPADNIK 
SARMATOV

POVRŠIN-
SKA

MERA

JAMAJŠKA 
GLASBA

MUSLIMANSKI 
DUHOVNIK LETOVIŠČE 

V VZHODNI 
ISTRIREŽISER 

GODINA
GLAVNA 

ARTERIJA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
DUŠIK

SMUČ. TEKA-
ČICA VIŠNJAR

OBER

PRITOK 
MOZELE 
NEMČIJA

KRAP 
ZASTARELO

GRŠKI 
MITOLOŠKI 
LETALEC

PTICA PEVKA 
Z RUMENIM 
KLJUNOM

SPIKERKA 
BAŠ

KRAVICA

ČAR,
DRAŽ

JAPONSKI 
DRŽAVNIK 

(HAKUSEKI)

ZAČETEK 
ABECEDE

SIBIRSKI 
VELETOKČARGO IVAN

ŠIVALEC 
KRP NA 

OBLAČILO

MESTO V 
DRŽAVI 

WASHING-
TON ZDA

NADALJE-
VANJE 
GESLA

PREBIVALEC 
ARABSKEGA 

SVETA

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 5850 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne 
preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

nEPREMičninE
ProDAM  zazidljivo parcelo 1500 m2,  
zemljiško urejeno, dovozna asfaltna  
cesta, kanalizacija, voda na parceli.

GSM: 031 630 931

ProDAM  zazidljivo parcelo 1500 m2,  
zemljiško urejeno, dovozna asfaltna  
cesta, kanalizacija, voda na parceli.

GSM: 031 630 931

v Najem oDDAMo dve garaži v Litiji.
GSM: 031 767 554

Oddam prOStOr v Najem 
primeren za pedikuro/

manikuro/ masaža.
V MGC ŠMELC na Ljubljanski 

cesti 3, Litija.
Info: 040 154 044

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V ŠMELCU

SANACIJA PODPORNEGA 
ZIDU POD ŽUPNIŠČEM  

NA VAČAH
pod župniščem na vačah smo sanirali podporni 
zid v katerem je tudi naravna stena, fosilna obala.

Medgeneracijsko sodelovanje v Šmelcu je ver-
jetno eden redkih primerov prakse tovrstnega 
povezovanja in druženja v Sloveniji. V Vrtcu Li-
tija se trudimo negovati stike z vsemi deležniki, 

ki bivajo in delujejo v Šmelcu. Otroci iz enote Ribice se tako 
vključujejo v vrsto organiziranih dejavnosti, kjer se srečujejo z 
oskrbovanci Doma Tisje, učenci glasbene šole, stanovalci va-
rovanih stanovanj in uporabniki Var-
stveno-delovnega centra. 
V preteklosti so že izvedli nekaj za-
nimivih srečanj: pripravili so igrani 
pravljici Grad Gradič in Prišla bo po-
mlad, povezali so se ob pustovanju 
ter pripravili skupni piknik. Z Domom 
Tisje in oskrbovanci doma se srečajo 
ob novoletnih čajankah, ob prihodu 
Dedka Mraza, pripravili so že gibalno 
dopoldne v parku. Medse povabijo 
tudi uporabnike VDC-ja, Marija Pirc 
jim je pripravila plesno predstavo; 
stanovalka varovanih stanovanj je 
malčkom pripovedovala pravljico. 
V sodelovanje z Domom Tisje se 
vključujejo tudi otroci iz drugih litij-

skih enot vrtca, to je iz Najdihojce, Medvedka in Grička. Skupaj 
načrtujemo vsebine, ki so zanimive tako za malčke kot staro-
stnike. Skupaj ustvarjajo iz naravnega materiala, prepevajo pe-
smice ob spremljavi kitare, oblikujejo plastelin in izdelujejo raz-
lične motive, igrajo se z didaktičnimi igrami, ogledujejo knjige, 
skupaj ustvarjajo novoletne okraske ter venčke in podobno. 
Takšno sodelovanje bogati tako mlajše kot starejše generacije, 

ob tem pa se razvijajo in krepijo 
vrednote spoštovanja, empatije, 
medsebojne pomoči, sprejema-
nja in razumevanje različnosti 
in še veliko drugega. V vrtcu se 
zavedamo izrednega pomena 
takšnega povezovanja in smo 
veseli, da smo lahko aktivno 
vključeni. Tudi v prihodnje bomo 
nadaljevali s tovrstnim povezo-
vanjem. Hkrati bomo iskali še 
nove oblike in vsebine tovrstnih 
druženj in tako negovali odnose, 
ki smo jih spletli v času skupne-
ga bivanja v Šmelcu. 

Liljana PLASKAN

Kupim staro hišo, bajto ali za-
puščeno posestvo v širši okolici 
Litije. Cena do 25.000,00 EU. 
Tel.: 040 686 578

Vsa zahtevna gradbena in resta-
vratorska dela je opravil Praprotnik 
Vinko s.p.. S tem smo popravili 
podporno steno, ki je že dalj časa 
ogrožala župnišče.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam 
pomagali ob tako velikem delu in ki 
ste ga opravili.

Ivan TRNOVEC,  
župnik iz Vač



KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-17.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-17.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»MEGA CENA«

»SKUPNA AKCIJA«
KGZ Litija & SEMENARNE Ljubljana

BARCAFFE mleti 400 g
3,99 €

MILKA mlečna 100 g
0,75 €

MILKA celi lešnik 270 g
2,29 €

ČOKO 500 g
3,19 €

Vrečka GARDENO
0,59 €

Zemlja BRILL 70 L
8,99 €

Zemlja za sajenje in pres. 45 L
3,29 €

Zemlja BRILL 45 L
6,59 €

Vrečka VALENTIN in SEJALEC  AKCIJA 3+1 GRATIS Mešanica TRAVNIK
– 10%(Ob nakupu štirih semenskih vrečk Semenarne, Vam v marcu četrto podarimo)

AKTUALNI PRVOMAJSKI IZLETI :
30.–31.03.2019  VESELA KARAVANA GRE V POREČ z Modrijani, cena: 149 €/osebo

09.04.–12.04.2019 TERME KULAŠI, cena: 149 €/osebo

01.05.–04.05.2019  DRUŽINSKI KLUB IN LEGO® AKADEMIJA ZA OTROKE, cena: 148 €/osebo, 
otroci do 12 leta brezplačno *

01.05.–02.05.2019 LAGUNA DELFINOV, cena: 105 €/osebo

01.05.–02.05.2019 MIRABILANDIJA cena: 74 €/osebo 

4/11/ 18.05.2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM PO BOHINJSKI PROGI, cena: 45 €/osebo

4/11/ 18.05.2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM V GORIŠKA BRDA, cena: 79 €/osebo

30.04.–04.05.2019 KORČULA (5 dni/4 noči), cena: 259 €/osebo

26.04.–04.05.2019 DUBROVNIK, cena: 216 €/osebo

27.04.–04.05.2019 MAKEDONIJA, GRČIJA, ALBANIJA, cena: 480 €/osebo

29.04.–01.05.2019 ŠANGARSKA OSMICA, cena: 260 €/osebo

02.05.–04.05.2019 SREBRNO JEZERO, cena: 270 €/osebo

10.05.– 12.05.2019 PIRAMIDE, SARAJEVO, TITOV BUNKER (KONJIC) IN MOSTAR, cena: 189 €/osebo

10.05.–12.05.2019 NA LEPŠE MED TOSKANSKE GRIČE, cena: 230 €/osebo

20.05.–25.05.2019 JOGA NA DUGEM OTOKU, cena: 330 €/osebo

26.05.–31.05.2019 VSTOP NA POLETJE NA MLJETU, cena: 280 €/osebo

1/08/15/22/ 19.06.2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM PO BOHINJSKI PROGI, cena: 45 €/osebo

1/08/15/22/ 19.06.2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM V GORIŠKA BRDA, cena: 79 €/osebo

06.06.–14.06.2019 SARDINIJA, cena: 510 €/osebo

28.06.–30.06.2019 VIKEND V SARAJEVU IN RAFTING NA REKI NERETVI, cena: 185 €/osebo

PODBROBNEJŠE INFORMACIJE GLEDE PROGRAMOV SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETNI STRANI 
www.ruditurs.com 

Prijavite se lahko na številki 031/709-499 ali ta.ruditurs@gmail.com

Vabljeni… 

TA Rudi Turs, Velika Štanga 22, Šmartno pri Li� ji 1275, Slovenia; mob.: +386 (0)31 709 499
I e-pošta: ta.ruditurs@gmail.com I www.rudi-turs.si


