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PREŠERNOV DAN SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo pripravili osrednjo
prireditev v občini Litija, ki je že tradicionalno potekala v dvorani kul
turnega centra. Obiskovalci so lahko prisluhnili izjemnim izvajalcem. Za
začetek je zbor Sv. Nikolaja, pod vodstvom zborovodkinje Helene Foj
kar Zupančič, v čast Petru Jerebu; zapel tudi dve njegovi skladbi, poleg
dveh narodnih. Gosta večera sta bila Jurski par, ki ga sestavljata eden
bolj znanih glasov slovenske
radijske scene, Jure Longyka
in Jure Tori, glasbeni virtuoz
na harmoniki in klavirju. Nju
na združitev glasbe in poezi
je je resnično paša za uho in
kot nalašč, nadvse primerna
za čas, ko veliko razmišljamo
o kulturi. Tekst prireditve je
pripravil Marko Djukič, pri
reditev pa je povezoval Luka
Bregar. Vse obiskovalce je
pozdravila in nagovorila podžupanja Lijana Lovše, ki je v svojem govoru
izpostavila zgodovinski pomen Franceta Prešerna za slovenski narod.
Zahvalila se je vsem izvajalcem v občini Litija, ki skrbijo za širjenje in
ohranjanje ljubi
teljske kulture v
občini in tudi širše.
Posebej je izposta
vila pomen zdaj
šnje
generacije,
ki nikakor ne sme
pozabiti ali se celo
izogniti prenašanju
kulture, kulturne
dediščine in pozi
tivnih vrednot na
mlajšo generacijo.
Povezava in medgeneracijski stik – »iz roda v rod » je še kako pomem
ben za obstoj kulture in naroda nasploh.

(Več na 2. strani)

VABILO

Župan Občine Litija vas vabi na razgovor s
podpredsednikom olimpijskega komiteja
mag. JANEZOM SODERŽNIKOM in vodjo regijske
pisarne Ljubljana ALEŠEM REMIHOM.
Udeležencem bo predstavljen Predlog letnega
programa športa za leto 2018. V nadaljevanju
se bomo pogovorili o možnostih sodelovanja
športnih društev, s ciljem ponovne
vzpostavitve Zveze športnih društev Občine
Litija.
RAZGOVOR BO POTEKAL V ČETRTEK,
1. MARCA OB 18.00 URI, V VELIKI SEJNI SOBI
OBČINE LITIJA.
Župan Franci Rokavec

20 let

z vami in za vas ...

novice iz občine litija

LITIJSKI KARNEVAL ZAZNAMOVALA
NOVA MASKOTA »LITKO«
IN PREDVOLILNI BOJ NA VASI

Tradicionalni Litijski karneval z letošnjo temo »Predvolilni boj
na vasi« je na pustno soboto, 10. februarja 2018, pritegnil več
kot 5.000 obiskovalcev, ki so si ogledali povorko, v kateri je
sodelovalo 300 mask v 19 skupinah.
Letošnja daljša trasa je obiskovalcem omogočila, da so si dodo
bra ogledali karnevalske skupine, ki so bile izjemno inovativne in
številčne. Na čelu povorke je bila letos prvič nova maskota karne
vala – Litko.
Sledili so mu
»zapor niški
kandidati iz
stare sodni
je«, »beneške
mažoretke« in
številne etno
grafske mas
ke. Program
so še dodatno
popestrili lau
farji iz Cerk
na in ptujski kurenti. Večina mask je predstavljala svoje volilne
programe. Pri tem je prednjačila pustna vlada - Borut Pahor, Miro
Cerar, Karel Erjavec, Ljudmila Novak, Janez Janša, Zoran Jankovič in
Marjan Šarec. Po več desetletjih je Pihalni orkester Litija ponovno
zaigral himno Litijskega karnevala, ki jo je zapel Luka Hauptman.
Na zaključni pri
reditvi v športni
dvorani, kjer je
za dobro vzduš
je skrbel Duo
Pustotnik, je ko
misija razglasila
najboljše skupi
ne Litijskega karnevala 2018.
Prvo nagrado je
prejela skupina
“Zlata športna
oblast (Mahkovci s prijatelji)”, drugo nagrado “Sitarjevški
škratki (Društvo Laz - ŽPZ Laz)”, tretjo pa “Predvolilna bitka
na/ob Piranskem zalivu (DPM LIŠ)”. Vrhunec je karneval dosegel
zvečer, ko se je več kot 1.600 obiskovalcev zabavalo na predvolil
nem gala plesu z
Modrijani.
Novost letošnje
ga pustnega do
gajanja v Litiji je
bil, na pustni torek izveden, ot
roški pustni karneval v Športni
dvorani, kjer je
kar 650 maškar
iz Vrtca Litija, Vrtca Šmartno, Osnovne šole Gradec in Osnovne šole
Litija zapelo, zaplesalo in priklicalo pomlad. Pričakal jih je klovn
Žare in maskoti Radovedni Taček ter Litko. Otroški pustni karneval
je bila že druga prireditev, v okviru letošnjega pustnega dogajanja
v Litiji, namenjena otrokom. V soboto dopoldan je bil odlično obis
kan tudi pustni živžav
s klovnom Žaretom,
skupino Poletavci in
maskoto Litkom.
Letos se je pustno dogajanje ponovno pri
čelo na »ta debel četrtek«, ko je na Val
vazorjevem trgu pu
stna vlada prevzela
oblast. Posebna gostja je bila Jasna Kuljaj, kot zgovorna Rdeča kapica, ki je tudi raz
glasila rezultate v ocenjevanju krofov, ki jih je strokovna komisi
ja ocenjevala dan prej po
vzorcu ocenjevanja Ptujskih
dobrot. Od 15 vzorcev sta
dve gospodinji prejeli zlati
priznanji: Majda Pregelj in
Zdenka Savšek. Srebrna
priznanja so prejele Mira
Juvančič, Nada Vidmar in
Helena Marinč. Bronasta
priznanja so si prislužile:
Mateja Novljan, Sabina
Vozelj, Marinka Kolednik.
Zaslužni, da je PUSTOVANJE 2018 uspelo, da so bile prireditve
odlično izvedene in dobro obiskane so: OBČINA LITIJA, ZKMŠ,
KLIŠE, JP KSP LITIJA, TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA, PGD LITI
JA, RCSS, KNJIŽNICA LITIJA, DRUŠTVO TOMBAS, KMETIJSKO
GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE. Hvala vsem, ki cenite
naša prizadevanja!

Iz uredništva ...

Mesec februar se je začel s kulturnimi prire
ditvami, prestopil v pustno norčavost, stavko
v zdravstvu in socialnem varstvu, nato v
vzgoji in izobraževanju, prvi pravi sneg in divja
smučišča v vsaki vasi, zaključujejo pa se ravno
zimske počitnice. Tokrat so naši otroci res
prišli na svoj račun…
Kljub dejstvu, da je to najkrajši mesec v letu, se
včasih zdi, da se v pravi pogon spravimo šele
s februarjem. Tudi Občan ima v tem mesecu
jubilej. 20 let izdajanja časopisa v uredni
štvu Tiskarne Aco je vsekakor lepo doba.
Ustvarjanje časopisa pa ne bi bilo kvalitetno
in uspešno brez vas dopisnic in dopisnikov ter
seveda vas bralk in bralcev. Ob tej priložnosti
se vsem zahvaljujemo ter vas še naprej vabimo
k uspešnemu sodelovanju pri ustvarjanju
Občana. Prav tako pa se zahvaljujemo tudi
Občini Litija, ki tako vsebinsko kot finančno
pripomorejo k izdajanju časopisa, da ga lahko
vsak mesec gospodinjstva v naši občini že 20
let brazplačno prejemajo na dom.
Urednik

Sašo Jovanovič

Prispevke pošljite do 08.03.2018
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
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Vabimo vas, da se nam v petek, 2. marca 2018,
ob 18. uri v sejni dvorani Občine Litija

(Jerebova ulica 14, Litija) pridružite na regionalnem omizju

Pametne vasi v Litiji - nove tehnologije
in koncepti za ohranitev podeželja.

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost.
Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov
vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vaseh in manj
ših mestih v prihajajočih desetletjih? Vpliv digitalizacije in av
tomatizacije se odraža v zahtevah po razvoju preciznega kme
tijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi miselnosti
v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu,
hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ.
Kaj pomeni to za prebivalce, kmetijstvo in gospodarstvo? Kako
lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti
ne bo povzročil izseljevanja, revščine ter propada podjetij, obr
tnikov in kmetij? Ali bomo znali te izzive izkoristili za odpiranje
novih delovnih mest, učinkovit in hiter javni promet, čistejše
okolje ter boljšo izrabo kmetijskih površin?
Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sve
ženj ukrepov in razpisov pod okriljem EU akcije za pametne vasi,
Evropski parlament pa je na predlog poslancev Franca Bogoviča
in Tiborja Szanyija septembra lani potrdil pripravljalni ukrep v
višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju pametnih rešitev
za evropsko podeželje. Prav tako bo evropski poslanec Franc
Bogovič 13. aprila 2018 na Bledu na konferenci na temo pa
metnih vasi gostil evropsko komisarko za promet Violeto Bulc,
komisarja za kmetijstvo Phila Hogana in komisarko za digitalno
družbo Marijo Gabriel ter ostale vidne strokovnjake in odloče
valce s področja digitalnih tehnologij in razvoja podeželja.
V Litiji bomo ugotovili, kaj pametnega (smart) že danes poč
nemo na podeželju in kakšne možnosti lahko pričakujemo v
prihodnosti. Ocenili bomo tudi, kako lahko Slovenija izkoristi
omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem posta
ne vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela
na podeželju.
Na dogodek vabita župan Občine Litija Franci Rokavec in evrop
ski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). K razpravi boste vablje
ni vsi sodelujoči. Po zaključku sledi druženje in pogostitev.

LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA
JEDILNEGA OLJA

(Klasifikacijska številka odpadke 20 01 25)
Kam z odpadnim jedilnim oljem?
Odpadno jedilno olje, ki nastaja v kuhinjah nikakor ne sodi v
straniščno školjko ali kuhinjski odtok, prav tako ga je prepove
deano mešati z drugimi odpadki. Z odvajanjem v kanalizacijo,
greznico ali neposredno v okolje lahko pride do zamašitve od
točnih cevi, pojava malih glodalcev in težav na čistilnih napra
vah. En liter jedilnega olja pomeni obremenitev 19 PE.
Kaj storiti z odpadnim jedilnim oljem,
ki vama je ostal v ponvi?
Olje ohladite, zlijte v plastenko ali v
namensko posodo, ki jo prejemte na
sedežu javnega podjetja.
V letu 2018 lahko vsa gospodinjstva iz
območja občine Litija in občine Šmar
tno pri Litiji prevzamejo namenske
posode za ločeno zbiranje odpadnega
jedilnega olja.
S tem želimo
zmanjšati koli
čine odpadne
ga jedilnega
olja, ki se od
laga med od
padke ali zliva
v kanalizacijo in povzroča nepotrebno
obremenitev čistilne naprave.
Posode za zbiranje odpadnega jedil
nega olja v kuhinji
Odpadno jedilno olje, ki nastaja v go
spodinjstvih, brezplačno prevzemamo
v zbirnem centru Šmartno in zbirnem
centru Litija, v času obratovanja ter na
letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov.
Kuhinje, ki pripravijo več kot 20 obro
kov hrane dnevno, morajo zbirati odpa
dno jedilno olje in ga predajati registri
ranemu zbiralcu, ki poskrbi za njegovo nadalnje ravnanje. Javno
podjetje tovrstnim kuhinjam v okviru izvajanja gospodarske jav
ne službe zbiranja komunalnih odpadkov ni dolžno zagotavljati
prevzema.
Namenski posodi za zbiranje odpadnega jedilnega olja v
zbirnih centrih za komunalne odpadke:

ZC Šmartno, Grumova 6a, Šmartno ZC Litija, Ponoviška 15, Litija
Obratovalni čas zbirnih centrov:
Zbirni center za komunalne odpadke Šmartno, Grumova 6 a,
1275 Šmartno.
• Torek med 8:00 in 12:00 uro,
• Četrtek med 12:00 in 16:00 uro in
• Sobota med 8:00 in 12:00 uro.
Zbirni center za komunalne odpadke Litija, Ponoviška cesta 15,
1270 Litija:
• Ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
• Sredo med 13:00 in 17.:00 uro in
• Petek med 12:00 in 16:00 uro.
Pripravila: Marta Peršin, univ.dipl.kem.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

NADOMESTNE VOLITVE TREH ČLANOV
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
DOLE PRI LITIJI 2018

Občinska volilna komisija Občine Litija na podlagi 2. točke 41. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče
no besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 61. člena Zakona o volitvah v
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
54/07 – odl. US in 23/17) v povezavi z drugim odstavkom 74. člena
Zakona o lokalnih volitvah ter na podlagi Razpisa nadomestnih volitev
treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji (Uradni list RS, št.
72/17) objavlja

SEZNAM KANDIDATOV

ZA NADOMESTNE VOLITVE TREH ČLANOV SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLE PRI LITIJI, KI BODO
4. MARCA 2018
1. VOLILNA ENOTA zajema območja naselij Dole pri Litiji,
Berinjek, Bistrica, Gorenje Jelenje, Hude Ravne, Jelenska
Reber, Kal pri Dolah, Prevale, Selce, Slavina, Sp. Jelenje,
Suha – Dole in Zavrh
1.	Silvo Kovačič, roj. 27.11.1971, Jelenska Reber 35, 1273 Dole
pri Litiji, Rudar, Čiščenje in zaključna gradbena dela - predla
gatelj Peter Fuss in skupina volilcev
2.	Domen Jože Vrtačnik, roj. 2.2.1985, Dole pri Litiji 25, 1273
Dole pri Litiji, Univerzitetni diplomirani ekonomist, Vodja
podjetja ROTAL JV d.o.o. - predlagatelj Tomaž Lihtenvalner in
skupina volilcev
Voli se 1 nadomestni član.
3. VOLILNA ENOTA zajema območja naselij Dobje, Gradišče
k.o. Št. Lovrenc, Ježevec, Prelesje, Strmec
1.	Martin Sevšek, roj. 2.6.1990, Prelesje 6, 1273 Dole pri Litiji,
Agronom, Trgovina - predlagatelj Bojan Gracar in skupina vo
lilcev
2.	Jožko Majcen, roj. 15.3.1965, Gradišče k.o. Šentlovrenc 11,
1273 Dole pri Litiji, Živilski delavec II. stopnje, Viličarist - pre
dlagatelj Marija Oblak in skupina volilcev
Voli se 1 nadomestni član.
4. VOLILNA ENOTA zajema območja naselij Čeplje, Ljubež v
Lazih, Mala Goba, Preženjske njive, Velika Goba
1.	Igor Zgonc, roj. 11.04.1962, Preženjske Njive 6, 1273 Dole
pri Litiji, Strojni ključavničar, Kmet podjetnik - predlagatelj
Dušan Kotar in skupina volilcev
2.	Leopold Štempihar, roj. 24.6.1975, Mala Goba 1, 1273 Dole
pri Litiji, Kmet, Kmetija - predlagatelj Ivan Žičkar in skupina
volilcev
Voli se 1 nadomestni član.
V Litiji, dne 16. februarja 2018 		
Predsednik Občinske volilne komisije Občine Litija
Marko Godec l.r.

Dogovori na Direkciji
RS za ceste

Občinska uprava občine Litija je bila v začetku me
seca januarja na razgovoru na Direkciji RS za ceste,
na katerem se je obravnavala problematika urejevanja državnih
cest, ki potekajo na območju občine Litija. Sprejeti so bili na
slednji zaključki:
Križišče v Sp. Hotiču - Pripravlja se dokumentacija za izvedbo
zavijalnega pasu na glavni cesti G2 108 na odseku za Vače v
Spodnjem Hotiču, z ureditvijo hodnika za pešce proti odcepu
za Bitiče, dvema avtobusnima postajališčema in prehodom za
pešce. Z lastniki zemljišč že potekajo razgovori glede odkupa
zemljišč.
Ureditev avtobusnih postajališč in zavijalnih pasov na G2
108 – za zavijalni pas na most čez reko Savo, pri odcepu za
naselje Sava pri Litiji, se bo v letu 2018 pripravila novelacija
projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališč,
gradnja se ob predpostavki pridobljenih zemljišč planira v letu
2019. V teku je namestitev signalizacije za omejitev hitrosti na
70 km/h, v območju priključka na most.
Ureditev levih zavijalnih pasov na odsekih Zgornje in Spodnje Ribče se bo obravnavala v sklopu ureditve parov avtobusnih po
stajališč, ki se nahajajo na omenjenih priključkih. V letu 2019
je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v nadaljevanju
odkupi zemljišč in izvedba v letu 2020. Pri odcepu za naselje
Breg pri Litiji je potrebno izdelati novelacijo projektne dokumen
tacije, po zaključku odkupa zemljišč se bo pristopilo k izvedbi, ki
je planirana za leti 2018 in 2019.
Križišče pri SVC-ju v Litiji – predlagana je bila dodatna posta
vitev signalizacije, ki bi omogočila večjo varnost pešcev, saj se v
Medgeneracijskem središču Šmelc nahaja vrtec, Glasbena šola,
dom ostarelih. Objekt se nahaja je ob glavni cesti, ki povezuje
Ljubljano in Zasavje, kar pomeni, da je cesta zelo prometna in
obremenjena. Direkcija RS bo še pred pomladjo izvedla talno
označitev na navedem odseku.
Regionalna cesta R3 665/1191 Velika Preska- Sopota, od
sek Podkum – v letu 2018 se bo modernizirala in asfaltirala do
odcepa za Dole pri Litiji.
Obvoznice Zgornji Hotič, Litija in Gabrovka – direkcija RS bo
skupaj z občino litija pristopila k izdelavi ustrezne dokumenta
cije.
Vzdrževalna dela na državnih cestah na območju Občine
Litija
Del odseka regionalne ceste od naselja Klanec proti naselju Ga
brovka se bo preplastil z novo asfaltno prevleko še v letu 2018,
prav tako se bo še v letu 2018 izvedla preplastitev dela G2 108
od naselja Ribče do Dolskega ter v dolžini 500 m tudi odsek
ceste Kandrše -Vače -Sp. Hotič.
V letu 2019 bo Direkcija RS za ceste preplastila in delno razširila
odsek regionalne ceste od križišča z lokalno cesto LC 208141
(Sopota-Dole-Brezo-Gabrovka) do konca naselja Tihaboj ter sa
nirala del glavne ceste G2 108, pred zavijalnim pasom Gradec.
Dodatno je bilo sklenjeno, da se bodo redno izvajala vzdrževal
na dela ob nadvozu na Zgornjem Logu (košnja, čiščenje kanalet
in jarkov….).

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik
za šolsko leto 2018/2019
Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2018/2019 bo po
tekal od 19. do 23. marca 2018.
1. Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2018/2019
bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 19. 3.
2018, od 12. do 14. ure.
2. Od 19. 3. 2018 do 23. 3. 2018 bo vpis potekal na sedežu
Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) od 8.
do 12. ure.
3. Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete v Vrtcu
Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija vsak de
lovni dan, med 7.00 in 14.00 uro. Vlogo lahko dobite tudi
na spletni strani šole.
Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko starši
oddajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnovne šole Litija
ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot
datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na te
lefon 01/89 83 147.
Ravnatelj: Peter Strle, prof.

Osnovna šola Gabrovka – Dole,

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Čebelica
za šolsko leto 2018/2019
Vpis bo potekal od 19. 2. 2018 do 11. 3. 2018.
Starši izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo oseb
no v svetovalno službo ge. Maji Plazar (vsak delovni dan
med 7. in 15. uro, ob četrtkih na Dolah). V primeru njene
odsotnosti lahko oddate vlogo v tajništvu na naslovu Ga
brovka 30, 1274 Gabrovka.
Vlogo lahko oddate tudi po pošti na naslov Osnovna šola
Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka (pri čemer
se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vlo
ge upošteva datum poštnega žiga).
Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v
vseh oddelkih vrtca, v tajništvu ali na spletni strani Vrtca
Čebelice (zavihek Vpis otrok v vrtec 2018/2019).
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo vrtca na
telefon 01/89 71 242. 
Ravnatelj: Igor Hostnik

Razvojni center Srca
Slovenije v letu 2018
čakajo novi izzivi

Za družbo Razvojni center Srca Slovenije,
d.o.o. je prelomno leto 2017. Na podlagi sklepa Nadzornega sve
ta Občine Litija je bil opravljen pregled računovodskih izkazov
družbe za obdobje 2012 – 2016 ter pregled zadolževanja družbe
za obdobje 2012-2016. Glavno priporočilo, po ugotovitvah pre
gleda poslovanja in zadolževanja družbe je, da je potrebno čim
prej pričeti z aktivno sanacijo družbe. Nadzorni svet družbe je
sprejel odločitev, da aktivno sanacijo družbe izpelje novo vod
stvo družbe, zato je oktobra 2017 sprejel sklep, da se dosedanjo
direktorico družbe Aleksandro Gradišek odpokliče z mesta di
rektorice družbe. Sklenjen je bil sporazum o prenehanju pogod
be o poslovodstvu, na mesto vršilke dolžnosti direktorice pa je
nadzorni svet družbe imenoval Sabino Rovšek. Novo poslovod
stvo je takoj pričelo s pregledom poslovanja družbe in pripravo
sanacijskega načrta družbe za obdobje 2018 - 2022. Družba v
prihodnje načrtuje povečanje prihodkov iz naslova uvajanja in
prodaje novih tržnih storitev. Veliko priložnost predstavlja tudi
kolektivna tržna znamka Srce Slovenije v okviru katere družba
načrtuje vzpostavitev spletne strani za prodajo izdelkov. Nad
zorni svet družbe se je aktivno vključil v sanacijo družbe in več
pozornosti namenja letnemu planiranju, medletnem spremljanju
uresničevanja plana ter nadzoru nad pripravo računovodskih iz
kazov. 
Boštjan SukiČ, predsednik NS RCSS
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Zima v prometu

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013)
v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila
pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko
opremo, in da morajo imeti vozila na cestah v Sloveniji med 15.
novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj,
ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneže
no, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica), predpi
sano zimsko opremo.
Pred vožnjo poskrbite, da bodo stekla ter vzvratna ogledala či
sta, in da se z vozila med vožnjo ne bodo raztresali sneg, led,
voda ali druge snovi.
V skladu s 17. členom ZPrCP prepove policist nadaljnjo vožnjo
in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih
razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem
sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne la
stnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali
če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila
traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih
je bila odrejena.
V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZPrCP odredi policist odstra
nitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske
opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne
bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem
primeru ga na stroške lastnika odstrani izvajalec rednega vzdr
ževanja ceste.
Pešci, poskrbite, da boste v prometu vidni! Nosite svetla
oblačila in predmete, ki izboljšujejo vašo vidnost (kresničke,
odsevne trakove).

PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH
RAZMERAH IN POZIMI:

•	hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter
stanju vozišča;
•	povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozi
lom, ki vozi pred nami;
•	zavirajmo na rahlo in po potrebi postopno, z večkratnim
pritiskom na stopalko;
•	ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako
ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi
za sunkovito speljevanje;

•	zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmer
ja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša
učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke
smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih ko
les in zanašanje vozila;
•	vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeše
vanja ali zmanjševanja hitrosti;
•	posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se
pogosteje pojavlja poledica;
•	računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma
odpravimo prej kot običajno;
•	med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih
udeležencev v prometu. V takih razmerah so še posebej po
membni vozniška kultura, etika in solidarnost.

ZAVARUJTE SE PRED VLOMI IN BODITE
POZORNI NA DRZNE TATVINE:

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš!
Policisti svetujemo, da ob odhodu od doma preverite, ali so vsa
vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Vrednejše predmete
shranite na varno mesto. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal
znakov, da vas ni (ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli,
ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom
in podobno, ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami.
Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne
ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna
osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave) lahko odvrne
morebitnega vlomilca od vloma.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite
telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne
vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne
spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so
pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne
dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugoto
vite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj
obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih ne postane
tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na
vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in dru
gih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.
Opažamo tudi pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugoto
vljeno je, da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci
pod pretvezo, zvabijo iz hiše, tako da oškodovanec nima več
nadzora nad objektom in preusmerijo njegovo pozornost s po
govorom. Medtem drugi storilec ali več, vstopi/jo v notranjost,
od koder v večini primerov odtujijo denar, nakit ali druge vre
dnejše predmete. Da so bili okradeni, pa opazijo šele več ur po
dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom
osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe
ne vabijo v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ

naj vzamejo s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem
pa naj bodo pozorni na izgled oseb, znamko, barvo in reg. št.
vozila, s katerim so se pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu
postane žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti policijo na
številko 113.
Danijel Stanojevič in Klavdija Mlakar,
pomočnika komandirja Policijske postaje Litija

Razmišljanja ob pisanju
predsednika MSL
Dušana Hauptmana

Po prebiranju zadnje številke časopisa Občan je jasno,
da smo zakorakali v volilno leto. Me pa je članek Dušana
Hauptmana napeljal na razmišljanje o delovanju Mestne
skupnost, kateri predseduje prav g. Hauptman in kateri
teritorialno pripadam tudi sama. V štiriletnem mandatu
niso storili nič oprijemljivega za nas prebivalce, mogoče
jim bo uspelo proti koncu mandata sanirati kapelico ob
Savski cesti, ki je prava sramota za naše mesto. In to bo
tudi vse. Je pa res, da se zelo trudijo prepirati z občino
Litija glede ogrevanja športne dvorane in kot kaže jim je
to »glavni projekt«.
Glede očitkov občini Litija in županu Franciju Rokavcu
pa je moje mnenje, da lahko damo le kapo dol pred ta
kim vodstvom. Kljub temu, da občina Litija ni uspela na
razpisu za evropska sredstva, kjer je tudi država obrnila
hrbet občini, skupaj z nekaterimi lokalnimi posamezniki,
ki so se zelo trudili, da ne bi uspela pridobiti evropska
sredstva, je to vodstvo uspelo s pravimi ukrepi in gospo
darnim ter pametnim ravnanjem vse projekte uspešno
zaključiti, tako, da služijo svojemu namenu in prinašajo
odlične rezultate. Danes so vsi uporabniki, ki uporablja
jo medgeneracijsko središče Šmelc nadvse zadovolj
ni, da imamo tak reprezentativen objekt in to poudarijo
vsakokrat, ko imajo zato priložnost. Enako velja za novo
osnovno šolo in podružnico s prilagojenim programom,
da ne govorimo o čistejši Savi, kot posledici urejene či
stilne naprave za Litijo in Šmartno pri Litiji. Po podatkih
za leto 2017 lahko vidimo, da je občina Litija skupaj z ob
činskimi družbami pomembno zmanjšala zadolženost in
že izvaja nove investicije kar lahko vidimo v proračunu za
leto 2018.
Menim, da bi bilo veliko bolj produktivno, če bi MSL opra
vljala svoje osnovno poslanstvo in tako zadovoljevala po
trebe nas meščank in meščanov.
Marija Zajc
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Ob slovenskem
kulturnem prazniku

V sredo, 7.2. smo v Kulturnem centru litija obeležili slo
venski kulturni praznik. Obiskovalci so prisluhnili Zboru
sv. Nikolaja, pod vodstvom zborovodkinje Helene Foj
kar Zupančič, ki je v čast Petru Jerebu zapel tudi dve

Še ena ponovitev predstave
Moški so z Marsa,
ženske so z Venere

Obveščamo vas, da bo zaradi velikega povpraševanja
v Litiji ŠE ENKRAT na ogled predstava Denisa Avdiča,
Moški so z Marsa, ženske so z Venere in sicer V NE
DELJO, 25. FEBRUARJA!. Vstopnice lahko kupite na
Eventimu.

Predavanje
o romarski poti
Santiago de
Compostelo

njegovi skladbi, poleg dveh narodnih. Gosta večera sta
bila Jurski par, ki ga sestavljata eden bolj znanih gla
sov slovenske radijske scene, Jure Longyka in Jure Tori,
glasbeni virtuoz
na harmoniki in
klavirju. Njuna
združitev glasbe
in poezije je re
snično paša za
uho. Obiskoval
ce je pozdravila
in nagovorila
podžupanja Občine Litije, ga.Lijana Lovše, tekst prire
ditve je pripravil Marko Djukič, prireditev pa je povezo
val Luka Bregar.

V četrtek, 22. februarja ob 18. uri, vas vabimo na pre
davanje po še danes najbolj znani in obiskani romar
ski poti Camino di Santiago de Compostelo v Španiji.
Camino je romarska pot preko severne Španije, pot,
ki jo je večkrat prehodila naša predavateljica, Tina Ba
lant. Ker pa ji njen zgodovinarski raziskovalni duh ni
dal miru, se je na eno izmed popotovanj odpravila či
sto od doma, tako kot so se odpravljali romarji pred

V Kulturnem centru čisti
Frpruh z Orleki in
Matjažem Javšnikom

Petkov (2.2.2018) koncert
Orlekov z odličnim Matjažem
Javšnikom nam bo za vedno
ostal v spominu. Navdušili so
z odlično glasbo, ki so jo obi
skovalci nadgradili s prepevanjem in glasnim aplavzom,
Matjaž pa je s svojim pripovedovanjem kot vedno raz
veselil svoje oboževalce. Večer poln odličnih ritmov in

Otroške matineje:

V mesecu marcu se bomo na otroških
matinejah srečali v soboto, 10.3. in si
ogledali predstavo Skupine Luki iz Ki
sovca z naslovom Zverjašček. Skupina
nas je navdušila lani na Tačkovem festivalu. V soboto,
24. marca pa bo z nami Gledališče Kolenc in Grimova
predstava Pepelka. Zopet bo nepozabno, zato lepo va
bljeni v našo družbo ob 10. uri, v Kulturni center Litija.
Predstave so primerne za otroke starejše od 3 let.

Prijazni terapevtski kužki so s svojimi vodniki
že večkrat obiskali Tačkov festival in očarali
mlade obiskovalce, ki so rade volje posegli po
knjigah in božajoč mehke kožuhe brali, brali.
Obljubili smo, da se s Tačkami še srečamo in
ker si v knjižnici želimo, da bi čim več otrok
izgubilo odpor do branja, bomo pripravili sre
čevanja z Lindo in Yumo, psičkama, ki bosta s
svojima vodnicama Majo in Tatjano prihajali v
knjižnico na bralne urice.
Te bodo potekale individualno, torej en otrok in
en kuža po dogovoru—če nam bo uspevalo, vsaj
dvakrat mesečno.
Vabimo vas, da nam sporočite, ali bi želeli obi
skovati tovrstna srečevanja, da bomo pripravili
urnik ter uskladili bralne pare. (knjiznica.litija@
gmail.com)
Pobuda je namenjena staršem oklevajočih
bralcev, logopedom in specialnim pedagogom
oz. učiteljem, ki pomagajo pri težavah z bra
njem. Obiskovanje bralnih ur v knjižnici je brez
plačno. 
Andreja Štuhec

bolj pripravnimi prevoznimi sredstvi. Prečila je Italijo,
Francijo in Španijo, nato pa se glavnemu caminu pri
družila na poti nazaj v Francijo. Nekaj doživetij, sre
čanj, naravnih in kulturnih spomenikov s tega polle
tnega popotovanja nam bo predstavila na današnjem
predavanju.
Vabljeni, da se nam pridružite, še posebej tisti, ki se
poigravate z mislijo, da bi pot sami prehodili!

V marcu se bomo razveselili nove številke lite
rarne revije Regrat, ki jo že vrsto let, z obča
snimi premori, izdaja Knjižnica Litija. Lanska
številka je bila v znamenju domačih pesnikov,
Kvartopircev, letošnja pa bo posvečena ustvar
janju članic KUD LILA, sekciji LILA piše. V
številki bodo svoje verze in tekste predstavile
avtorice, ki so v minulih letih nanizale več lite
rarnih srečanj, obenem pa bodo razstavile svo
je slike. Ženske ženskam - naj cvetijo rože, tudi
Regrat, ob 8. marcu, prazniku žensk! Vabljeni
v Knjižnico Šmartno, v četrtek, 8. 3. 2018 ob
19. uri.

Prezrti heroji prve
svetovne vojne

Ukročena divjina:
Aljaska - Jukon - Santa Fe

Dr. Žiga Koncilija, višji svetovalec v Arhivu Republike
Slovenije, se je več let ukvarjal z najrazličnejši tema
mi iz obdobja prve in druge svetovne vojne, med dru
gim tudi z vlogo in pomenom živali, ki so jih imele v
t.i. Veliki vojni, kot v tujini pravijo prvi svetovni vojni.
V četrtek, 25. januarja 2018, smo o tej nadvse zani
mivi, a v Sloveniji slabo raziskani temi poslušali tudi
v Mestnem muzeju Litija. Največ pozornosti smo
namenili konju, psu in golobu, ki so v vojni odigrali
največjo vlogo, omenili pa smo tudi nepovabljene go
ste – uši in podgane v strelskih jarkih, ki so že tako
utrujenim vojakom dodatno grenile življenje. Kot za
nimivost – golobe pismonoše so nekaj časa posku
šali uporabiti kot uporabljajo današnje brezpilotne
drone, torej za fotografiranje sovražnikovega ozemlja,
vendar se ta metoda zaradi nevodljivosti golobov ni
obnesla!
Izredno smo bili veseli dobrega obiska predavanja, kar
kaže na to, da je tematika zelo privlačna za splošno
javnost.

Spomladanska strokovna
ekskurzija na Kočevsko

besedil, ki so nas popeljali v rudarsko življenje je v mar
sikomu prebudil spomine na mlade dni ali pa vzpod
budil občudovanje vseh umetnikov, ki so neizbrisno
zgodovino revirskih krajev združili v nepozaben večer.
Hvala Orlekom in Matjažu Javšniku!

Tačke pomagačke
v knjižnici

Regrat: LILA piše
ob 8. marcu

Približevanja z prof. dr. Mojco
Zvezdano Dernovšek

Polna modra soba obiskovalcev je 29.1. pokazala, da
je januarska go
stja, dr. Mojca
Zvezdana Der
novšek, izredno
zanimiva gostja.
Ura pogovora z
rojeno Litijanko
je hitro minila.
Dotaknili smo
se njenega od
raščanja v Liti
ji in kako je potekala njena poklicna pot psihiatrinje.
Iskrivo in brez dlake na jeziku je razlagala o stanju v
psihiatriji, na katerih področjih je Slovenija uspešno in
na katerih bo še potrebovala nekaj časa da ujame bolj
razviti del Evrope. Gospa Mojca nam je pokazala tudi
kako se sprošča v prostem času, in sicer s šivanjem
krpank. Zahvaljujemo se za njen obisk.

KNJIŽNICA LITIJA

23. marca letos bomo v Mestnem muzeju Litija v so
delovanju z Društvom univerza za tretje življenjsko
obdobje Litija – Šmartno organizirali celodnevno
strokovno ekskurzijo. Tokrat se bomo odpravili na
Kočevsko območje, in sicer bomo obiskali muzej in
rokodelski center Ribnica, Pokrajinski muzej Kočev
je in znameniti bunker Škrilj. Cena ekskurzije je 30
eurov na osebo, vključuje pa vse vstopnine, avto
busni prevoz in kosilo. Prijave zbiramo do vključ
no 21. marca, na mestnimuzej@zkms-litija.si ali
070 430 202. O podrobnostih v zvezi z ekskurzijo
zainteresirane udeležence obveščamo tudi po ele
ktronski pošti in s pisnim vabilom. Za morebitna
dodatna vprašanja smo vam na voljo na zgoraj na
vedenem e-naslovu in mobilni številki.
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite in sku
paj z nami odkrivate lepote slovenske kulturne
dediščine!

Kulturni praznik v Mestnem
muzeju Litija

Muzej je, tako kot vse kulturne ustanove v Sloveniji, na
široko odprl svoja vrata. Letošnji
kulturni praznik je tudi sovpadal
z začetkom pustnega časa. Mnogi
obiskovalci so tako združili prire
ditev prevzema pustne oblasti v
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
mestnem jedru z obiskom muzeja.
GSM: 031 639 178
Organizirani sta bili dve javni vod
stvi. Zahvaljujemo se vam za dober
obisk, vsa vprašanja in vašo dobro
družbo!

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h – 12h in
17h - 19h
sobota: 10h - 12h
Informacije in najave skupin:
Telefon: 070-430-202 ali e-pošta:
mestnimuzej@zkms-litija.si

Ko smo Mirana Juvančiča v šolskem letu
2016/17 povabili v projekt Rastem s knjigo, da
bi svoje popotne izkušnje, predvsem z Aljaske,
predstavil sedmošolcem obeh občin, knjige še

ni zastavil. Se je pa ob vsakem pripovedova
nju zableščalo v njegovih očeh, ko je bilo to
liko zanimivega za povedati, ko so ga učenci
spraševali, kako pa je, ko v divjini veš, da je

najbližji sosed medved… takrat je najbrž dozo
rela ideja, da bo napisal knjigo. In zdaj je tu,
četrta knjiga, Ukročena divjina, ki vam bo pred
stavila kaj je doživel na zadnjem potovanju z
motorjem po Aljaski. Svoje vtise in izkušnje bo
delil tudi na predstavitvi knjige, ki bo v soboto,
17. 3. 2018, ob 19. uri, v telovadnici Gimnazije
Litija.
(Fotografija: M. Juvančič)

Aktualni razstavi
v Knjižnici Litija in
Knjižnici Šmartno

V novembru so občani Šmartnega že spozna
li razstavo Zgodbe šmarskih usnjarjev. Tokrat
smo razstavo pripravili še v Knjižnici Litija, kjer
si lahko preberete in ogledate zanimive zgodbe
o zgodovini usnjarstva na naših tleh. V Knjižnici
Šmartno so na ogled dela akad. slikarja Jožeta
Megliča, prejemnika več priznanj: 1987 je pre
jel Valvasorjevo plaketo občine Litija za delo na
področju vzgoje in izobraževanja, 1993 meda
ljo Janeza Vajkarda Valvasorja ter 2003 srebr
no plaketo Petra Jereba za izjemne dosežke na
področju kulture.
Aleksandra Mavretič

PD Lipa in Peter Jereb –
v sedanjosti

Čas beži med nami in mimo nas. Od leta 1867, ko se je rodil
skladatelj Peter Jereb, je minilo že 150 let. Kljub temu, da ni
bil rojen v Litiji, je Peter Jereb veliko svojega časa preživel z litijskimi pevci. On je tisti, ki je zaslu
žen, da se je petje v Litiji kvalitetno razvijalo na cerkvenem koru in v posvetnem društvu PD Lipa.
Današnji pevci Lipe s ponosom nadaljujemo pot našega pevskega očeta. Ob 150. obletnici skla
dateljevega rojstva smo si zadali, da pregledamo njegovo skladateljsko zapuščino, ki je ohranjena
v arhivih NUK-a, Knjižnice Litija in PD Lipa. S sodelovanjem urednikov Mitje Gobca, Darka Vidi
ca in Ane Tori, s pomočjo območne izpostave JSKD Litija ter
sponzorjev je nabor arhivskih skladb dostopen slovenskim
zborovodjem in zborom v zbirki Izbrani zbori Petra Jereba
- Napevi iz srca. V zbirki so zbrane skladbe, ki še niso bile
nikjer objavljene in pa nekaj takih, ki so bile kot posamezne
dosegljive v preteklosti v glasbenih revijah.
Za dovoljenje za izdajo iskrena hvala sinu skladatelja, prav
tako gospodu Petru Jerebu. Za pomoč pri izdaji nove notne
zbirke hvala tudi Občini Litija, Mestni skupnosti Litija, Občini
Šmartno pri Litiji, JSKD Republike Slovenije, JSKD OI Litija ter
podjetjem Omahen Transport, Eles, Predilnica Litija, Kleparstvo in kovinarski izdelki Igor Kajtna s.p.
Tudi vi lahko z nakupom zbirke še podprete naše delo. Na
nas se obrnite prek elektronskega naslova pd.lipa.litija@
gmail.com.
Enoletni projekt smo zaključili z glasbeno konferenco in spo
minskim koncertom 27. januarja 2018. Jerebovo glasbo je
v slovenski in evropski prostor umestil skladatelj Črt Sojar
Voglar, skladbe Petra Jereba pa so na spominskem koncertu
ozvočili Ženska in Moška vokalna skupina Lipa, Zbor sv. Nikolaja Litija ter vokalna skupina OŠ
Gradec. Med sedanjostjo in preteklostjo sta se sprehajala voditelja večera Andreja Štuhec in Rok
Valenčič. Za posodo likovnih del za razstavo portretov Petra Jereba se zahvaljujemo Likovnemu
društvu LILA, Knjižnici Litija, Zboru sv. Nikolaja, ŽPZ Cerklanke ter Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Tako smo v gostoljubju cerkve sv. Nikolaja in župnika Jožeta Tomšiča s prijetnim združenjem
preteklosti in sedanjosti, društev in strokovnjakov zaključili jubilejno praznovanje. Za prijetno
presenečenje pa je poskrbela še delegacija iz skladateljevega rojstnega kraja, Cerkna. Prav je, da
Litijani poznamo veljake, ki
so krojili našo preteklost.
Življenje in delo Petra Je
reba lahko podrobneje
spoznate skozi biografsko
razstavo, ki bo na ogled v
avli Občine Litija med 15.
februarjem in 2. marcem
2018.
Lipke in Lipci se že po
spešeno pripravljamo na
naslednji dogodek, tradici
onalni koncert ob gregor
jevem Ko se lipčki ženijo 3.
Letos se namesto v marcu
vidimo 7. aprila!
Za PD Lipa Ana Tori
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AKTUALNO / MLADI

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,
12. in 13. februarja 2018
v prostorih
Zdravstvenega doma v Litiji
RKS OZ LITIJA

MLADINSKI CENTER LITIJA

Otroški pustni živ žav 2018

Na pustno soboto smo izvedli že sedmi otro
ški pustni živ žav. Ponovno se je v Športni
dvorani Litija zbralo veliko število najmlajših
litijskih pustnih šem (cca. 1300). Dvorano so dodobra ogre
li Kurenti, ter Orači in Pokači iz Zgornjega Leskovca. Naredi
li so odličen uvod v predstavo s klovnom Žaretom. Klovn je
navdušil polno dvorano obiskovalcev. Litijsko-šmarska zased
ba Pikolovci je z najmlajšimi prepevala priljubljene otroške
in plesne pesmi. Na koncu smo zaplesali s Plesno šolo NLP.

Primer urnika: ponedeljek – športne aktivnosti za mlade, torek
– delo z gledališko skupino, sreda – družabne igre, četrtek – de
batne urice, petek – medkulturne delavnice.
Tekom EVS službe bo lahko prostovoljec prav tako izvajal svoje
lastne projekte.
Namestitev: Prostovoljec bo stanoval v hiši skupaj z ostalimi
prostovoljci. Prejel bo 360 PLN (Poljski zloti – 1€ je cca 4,28
PLN) na mesec za hrano, zraven bo prejel 85€ žepnine. Prav
tako bo dobil povrnjene vse potne stroške.
Dvakrat na teden bo poskrbljeno tudi za učne ure poljskega je
zika.
KAKO SE PRIJAVIŠ?
Motivacijsko pismo in življenjepis v angleščini pošlji na:
info@mclitija.si.

Prostovoljec leta 2017

Upamo, da se tudi prihodnje leto vidimo v tolikšnem številu.
Najlepše bi se zahvalili klovnu Žaretu, glasbeni skupini Pi
kolovci, Tadeju Premku in ostalim plesalcem iz NLP ter mno
goštevilnim prostovoljcem brez katerih živ žav ne bi bil to kar
je.

Prosto prostovoljsko mesto v Hiši kulture
in športa v Klodzku na Poljskem

Iščemo enega udeleženca za 2 mesečni EVS na Poljskem, ki bo
trajal od 1. aprila do 31. maja 2018.
Prostovoljec bo delal v Hiši kulture in športa v Klodzku. Skrbel
bo za organizacijo prostočasnih aktivnosti za mlade, pomagal
pri izvedbi kulturnih in športnih aktivnosti. Prostovoljec bo so
deloval tudi v 29 kulturnih ustanovah širom območja Klodzka.
Prostovoljec bo delal 5 dni na teden (6 ur na dan) od 10.00 do
16.00 ali od 13.00 do 19.00. Načeloma bo ob vikendih prost.

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos šestnajstič zapored raz
pisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo izbi
rali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt,
pa tudi mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski
projekt za preteklo leto. Prav tako bomo posebej nagradili tudi
mednarodno prostovoljstvo. Natečaj znova poteka pod častnim
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
K prijavi v natečaj vabimo vse nevladne organizacije, javne in
stitucije, neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so
v svoje dejavnosti v letu 2017 vključevali prostovoljstvo. Pri po
sameznikih bomo izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj prosto
voljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20
do 29 let in 30 let ali več, izbrali pa bomo tudi Naj mladinskega
voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bomo izbirali Naj pro
stovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Nagradili pa bomo
tudi mednarodno prostovoljsko delo. Pri projektih moramo še
poudariti, da šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri
je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo
administrativnem smislu. Rok za prijave je 30. marec 2018.
Če imate vprašanja v zvezi z natečajem, lahko pišete na
prostovoljec@mss.si, ali pokličete na številko 01 425 60 55.

28. občinski otroški parlament

V četrtek, 1.3.2018, se bodo učenci osnovnih šol, z območja
litijske in šmarske občine, že 28. srečali na občinskem otro
škem parlamentu. Tema letošnjega otroškega parlamenta je
ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Mladi parlamentarci se bodo na
razpravi dobili v občinski sejni sobi in predstavili sklepe, ki so
jih sprejeli na šolskih parlamentih. V mesecu marcu se bodo
udeležili regijskega otroškega parlamenta, ki bo letos v Zagorju,
v mesecu aprilu pa državnega, ki ga vsako leto gosti parlament
RS. Več o srečanju pa v prihodnji številki občana.

MCgaZINE poziva mlade avtorje
k literarno publicističnim vragolijam

MCgaZine je revija Mladinskega centra Litija, ki jo ustvarjajo
mladi za mlade.
Te zanima raziskovalno novinarstvo in uživaš ob razkrivanju ek
skluzivnih zgodb? Objavljamo prispevke s področja literature,
glasbe, mladinske kulture, znanosti in umetnosti. Objavljamo
tudi ostala področja, ki se sicer počutijo bolj domače v kakem
drugem mediju, pa jih revija kljub temu podpira. Take zvrsti so
npr. slikarstvo, ilustracije, oblikovanje, fotografija, računalništvo
in informatika, itd.
Ustvarjaš tekste, pišeš pesmi, kuješ basni? Se upaš preizkusiti
kot recenzent ali kolumnist? Deli svoje zgodbe in se pridruži eki
pi, ki soustvarja MCgaZINE. Svoje pisarije, risarije, digitalizacije
in druge končne oblike ustvarjalnega sproščanja pošlji na zine@
mclitija.si
Obe, do sedaj izdani številki sta dostopni na spletni strani MC
Litija.

KONTROLA OČESNEGA PRITISKA
IN SLIKANJE OČESNEGA OZADJA
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»Rastem s knjigo
SŠ« – Lučka
Kajfež Bogataj

Gimnazija Litija v sodelovanju
s Knjižnico Litija v šolskem letu 2017/18 že
osmo leto sodeluje v nacionalnem projektu
»Rastem s knjigo SŠ«, ki poteka pod okriljem
Javne agencije za knjigo. Z njim želimo dijake
prvega letnika motivirati za branje in spodbu
diti njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, zato
so v okviru pouka knjižnično-informacijskega
znanja v oktobru 2018 obiskali Knjižnico Litija,
kjer so se seznanili s postavitvijo knjižničnega
gradiva, se preizkusili v samostojnem iskanju
gradiva in spoznali mnogovrstne dejavnosti,
ki potekajo v splošni knjižnici ter se pogovorili
tudi o projektu.

Javna agencija za knjigo vsakemu dijaku 1. le
tnika srednje šole ob obisku splošne knjižni
ce podarja knjigo. Letošnja, z razpisom JAK
izbrana knjiga, je Planet,
ki ne raste avtorice Luč
ke Kajfež Bogataj; po
membno poljudnoznan
stveno delo, ki opozarja
na okoljske spremembe
kot posledico človekove
nepremišljene dejavnosti
in uničenje, ki ga Zemlji,
svojemu edinemu domu,
s tem zadaja. Ne smemo
pozabiti omeniti tudi hudomušnih spremljajo
čih ilustracij, s katerimi je knjigo opremil Izar
Lunaček.
Zaradi teme, ki jo letošnja izbrana knjiga obrav
nava, smo se na Gimnaziji Litija odločili v pro
jekt poleg dijakov 1. letnika vključiti tudi dija
ke, ki obiskujejo izbirni predmet Študij okolja.
Javna agencija za knjigo je prijazno tudi tem
dijakom podarila knjigo, dijake pa je v sredo,

ŠOLSTVO / VZGOJA
24. januarja, obiskala njena avtorica, klimato
loginja dr. Lučka Kajfež Bogataj. Izčrpno nam
je predstavila problematiko podnebnih spre
memb, pogovorili smo se o stanju našega pla
neta, možnih rešitvah ter njegovi in naši priho
dnosti.
Maja Deniša in Mateja Premk,
koordinatorki projekta

Projektni dan o
Evropski uniji

Projektni dnevi na naši gimnaziji tradicionalno
potekajo že enajsto leto. Projektni dan je prav
poseben dan, z drugačnim urnikom in aktiv
nejšimi metodami dela, ki jih povezuje skupna
tema. Pouk se ta dan izvaja timsko in medpred
metno, kar pomeni, da sta v razredu hkrati dva
učitelja različnih predmetov; na šolo povabimo
še zanimivega gosta in skupaj z njim zaključi
mo s predstavitvami svojega dela v šolski te
lovadnici.
Letos smo projektni dan pripravili konec ja
nuarja, tokrat s temo Evropska unija, ki je v
povezavi z izstopom Velike Britanije vse aktu
alnejša. Namen projektnega dne je bilo bolj
še razumevanje ideje Evropske unije, njenega
obsega, vpliva in različnosti držav znotraj nje.
Na šoli so namesto običajnega pouka potekali
raznoliki načini spoznavanja EU: raziskova
li smo različne kulture in spoznavali njihovo
ljudsko slovstvo in animirane filme; z učenjem
pozdravov smo spoznavali jezike, z najboljšimi
dosežki pa umetniški in znanstveni potencial
narodov znotraj Evropske unije; razbijali smo
mite o Evropski uniji ter debatirali o političnih
in ekonomskih težavah na evropski ravni.
V sklopu projektnega dne nas je obiskala go
stja Urška Pavlovič, bivša dijakinja Gimnazije
Litija, prostovoljka na področju dela z mladimi
v okviru Mladinskega centra Zagorje, aktivna
tudi znotraj projekta EU Erasmus+, ki mladim
omogoča izmenjave z drugimi evropskimi drža
vami. Predstavila nam je svoje delo v projek
tih evropske unije in nas povabila k vključitvi.
Po pogovoru smo v športni dvorani poročali
o dejavnostih, ki so potekale med projektnim
dnem, in s tem pridobljeno znanje delili z vsemi
sošolci.
Z izvedbo projektnega dne na temo EU smo po
drobneje spoznali organizacijo in sestavo unije,
ki na političnem, gospodarskem in kulturnem
področju močno vpliva na naše življenje, njeno
pestro sestavo, potencial in možnosti, ki jih po
nuja nam mladim. 
Ana Dimic Benko, 4. c

VRTEC LITIJA

Noč v vrtcu, kjer
so potrebne sanje
za sladko spanje

Kako čarobna je lahko noč v vrtcu so starejši
otroci iz vrtca Medvedek lahko videli v začetku
februarja, ko so se zvečer v vrtcu igrali, potem
pa tam še sladko zaspali.
Priprava na ta večer se je začela že v dopoldan
skem času. Najprej smo pomislili na večerjo,
ker lačni pač ne moremo iti spat. Ena skupina
otrok je spekla hlebec kruha, druga pa pripravi
la tri slastne namaze. Zvečer, ko smo se zbrali,
smo najprej povečerjali, potem pa … na vrsti so
bile večerne »vragolije«. To se v vrtcu lahko poč
ne samo zvečer, ker nas nihče ne vidi. Tudi spat
gremo lahko pozno, če nas nihče ne priganja
spat. Vrtec je zvečer, ko nastopi tema, popolno
ma drugačen. Pravijo, da se po vrtcu in okrog
potikajo škrati, se igrajo, ko otroci doma mirno
spijo. Opremljeni s svetilkam smo se najprej po
dali okrog vrtca, da preverimo, ali je kaj od tega
res. Nobene sledi, razen na šolskem igrišču.
Tam pa se nekdo potika. Saj poznate igriščnega
škrata. Majhen komaj za palec, z rdečo pikasti
kapo, na škornjih zvončke pripete, iz nosa pa
mu vedno teče zelen smrkelj. Celo noč hodi po
igrišču in godrnja, ker otroci vsak dan smetijo,
on pa mora vse to pospraviti. Pravite, da ni res?
Slišali smo ga, videli nekaj rdečega, skrival se je
v luknje, na koncu pa se je skril v Špelino kapu
co. To pa vemo zato, ker je bila zjutraj, ko smo
se zbudili, vsa osmrkana. Po dolgem sledenju
za škrati smo se počasi odpravili v vrtec. Tam
smo se oblekli v pižame, si očistili zobke, potem
pa spanje. Toda pred tem moramo uloviti še sa
nje za dobro spanje. Nekje v vrtcu se skrivajo.
Do sanj vodi čarobna pot. Na tej poti smo hodili
po barvah, morali smo iti skozi tunel, preko ovir,
potem smo sanje že slišali, čutili … čisto blizu
smo že bili. Lasje zvezdice Zaspanke pa so nam
razodele, da imamo sanje v rokah. Zavite so bile
v zlat papir. In sanje za sladko spanje so bile
napoj za miren počitek v vrtcu.
Zjutraj, ko smo se zbudili, smo si samo še moč
no zaželeli, da sneg pobeli naš breg in prav to
se je zgodilo. Verjetno so imeli škratki prste
vmes.
Vzgojiteljice skupine Zmajčkov in Muc

Kulturni praznik v Šmelcu

Druženje otrok Vrtca Litija in Glasbene šole
Litija-Šmartno je tradicionalno. To sodelovanje
smo letos še nadgradili. Otroci iz enote Ribica
so sodelovali na koncertu skladb slovenskih
avtorjev ob kulturnem prazniku in otvoritvi raz
stave slik Gabriele Hauptman. Zborček otrok,
starih od štiri do šest let, je zapel Zdravljico (F.
Prešeren/ S. Premrl) . Vsi v dvorani so spoštlji
vo vstali in poslušali sproščeno in ubrano petje
otrok. Obiskovalci niso ostali ravnodušni. Pri
tajeno so zaploskali. Na tej prireditvi so sode
lovali tudi stanovalci doma Tisje z recitacijami
in seveda mladi instrumentalisti glasbene šole
pod vodstvom mentorjev.

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Sodelovanje učencev OŠ Gradec na tekmovanjih
Za nami je prva polovica šolske
ga leta, kar naši osnovnošolci širijo meje svoje
ga znanja. Nekaterim učencem kot merilo zna
nja zadostujejo pridobljene ocene, drugi pa se
želijo v znanju pomeriti v širšem krogu, kar jim
omogoča velik izbor različnih tekmovanj.
Tako je do sedaj 85 učencev od 4. do 9. razre
da tekmovalo iz logike. Prejeli so 25 bronastih
priznanj. Na državno tekmovanje so se uvrstili
trije učenci, Lovro Klinc iz 8. razreda pa si je
na državnem tekmovanju prislužil srebrno pri
znanje.
Iz znanja o sladkorni bolezni je tekmovalo 16
učencev 8. in 9. razreda, od katerih jih je 11
prejelo bronasto priznanje, trije med njimi pa
so se uvrstili na državno, kjer je Anja Godec iz
9. razreda prejela srebrno priznanje.
Izvedena so bila tudi tekmovanja iz anglešči
ne, kjer je v 9. razredu od 11 učencev sedem
učencev prejelo bronasto priznanje. Trije izmed
njih so se uvrstili na regijsko tekmovanje. V 8.
razredu je tekmovalo 10 učencev, od katerih so
štirje dosegli bronasta priznanja, dve učenki pa
sta se uvrstili na državno tekmovanje. Na držav
nem oz. regijske tekmovanju sta dvema tekmo
valkama žal zmanjkali vsaki po ena točka, eni
tekmovalki pa dve točki do srebrnega priznanja.
Na tekmovanju iz znanja biologije (Proteus) za
8. in 9. razred so učenci matične šole dosegli
osem bronastih priznanj, učenec Gašper Me
rela s POŠ Vače pa je dosegel srebrno pri
znanje.
Izvedeno je bilo tekmovanje iz znanja nemšči
ne za učence, ki se učijo ta predmet kot prvi ali
drugi tuji jezik. Tekmovalo je pet devetošolcev.
Dva učenca sta dosegla bronasto priznanje in
se uvrstila na naslednjo stopnjo tekmovanja, ki
bo v marcu.
Na tekmovanju iz zgodovine so se učenci 8. in 9.
razreda pomerili iz teme Predmarčno obdobje.
Sedem učencev je prejelo bronasto priznanje,
trije učenci pa so se uvrstili na regijsko
tekmovanje, ki bo v mesecu februarju. Vsi trije
kažejo veliko motivacijo in pripravljenost na
dodatna učenja in prebiranje literature. Redno
se udeležujejo priprav na tekmovanje in vneto
berejo zgodovinska gradiva in članke.
Mimo je tudi šolsko tekmovanje iz astronomi
je za Dominkova priznanja. Udeležilo se ga je
šest tekmovalcev iz 8. in 9. razreda, od kate
rih sta dva dosegla bronasto priznanje, eden iz
8. in drugi iz 9. razreda. V prihodnosti bi radi
spodbudili še več učencev, da se udeležijo tega
morda manj znanega tekmovanja.

Pri slovenščini so za Cankarjevo priznanje tek
movali učenci od 4. do 9. razreda, kar tekmo
vanju iz materinščine oz. državnega jezika daje
posebno pomembnost. Od 40 tekmovalcev iz
4. in 5. razreda jih je 13 doseglo bronasto pri
znanje; od 37 učencev predmetne stopnje pa je
bronasto priznanje uspelo doseči 11 učencem.
Na območno tekmovanje so se uvrstili trije
učenci, in sicer dva iz 8. in eden iz 9. razreda.
V januarju je potekalo tekmovanje iz kemije,
kjer je tekmovalo 22 učencev 8. in 9. razreda.
Šest učencev je doseglo bronasto priznanje,
pet izmed teh pa se je uvrstilo na državno tek
movanje.
Učenci, ki so navdušeni nad računalništvom,
so se udeležili tekmovanja iz znanja računalni
štva (Bober). Dosegli so 60 bronastih na šol
skem tekmovanju, David Gobec iz 9. razreda
pa je v januarju dosegel srebrno priznanje na
državnem tekmovanju.
Veliko učencev na šoli je navdušenih igralcev
kraljevske igre – šaha. Tako se je 10 učencev
od 4. do 9. razreda udeležili regijskega osnov
nošolskega šahovskega tekmovanja za posa
meznike. Na regijskem tekmovanju je v ka
tegoriji deklet do 12 let Klara Kajtna Pirnat
osvojila 2. mesto, Nuša Šef pa 3. mesto; v
kategoriji fantov do 12 let Jure Uštar 1. me
sto; v kategoriji deklet do 15 let Neža Bebar
2. mesto; v kategoriji fantov do 15 let pa Tim
Praprotnik 1. mesto. Vseh pet učencev je ja
nuarja zato tekmovalo še na državnem osnov
nošolskem šahovskem tekmovanju v Postojni.
Poleg tekmovanj iz znanja so se učenci ude
ležili tudi tekmovanja na športnem področju,
kjer je nogometna ekipa OŠ Gradec postala
področni prvak v nogometu za starejše
učence, o čemer je bilo več napisanega že v
prejšnjem občinskem glasilu.
Pred nami je druga polovica šolskega leta in
do maja se bo zvrstilo še kar nekaj tekmo
vanj, znani pa bodo tudi rezultati tistih, ki so
bila izvedena pred kratkim. Vsem mentorjem
in učencem, ki so bili uspešni že do sedaj, is
kreno čestitamo. Res je, da je znanje samo po
sebi največja možna nagrada, če pa se tej pri
druži še zunanja potrditev, je občutek še toliko
boljši. Na OŠ Gradec se zavedamo, da je zna
nje ena največjih vrednot, zato si želimo, da bi
ga učenci z veseljem kopičili tudi v prihodnosti
in ga uspešno izkoristili na tekmovanjih in v
vsakdanjem življenju.
Zbrala: Alenka Zupančič

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

Kuhanje pogače

V vrtcu Polhek na Polšniku se zavedamo, kako
je skrb za naravo pomembna, saj smo zaradi
same lege vrtca močno vpeti vanjo. Smo del
čudovite narave in zato smo se odločili, da
bomo v tem mesecu poskrbeli za ptičke. Spo
znali smo ptičke, ki prezimijo pri nas in se pogo
vorili o tem, kako za njih poskrbeti. Zavedamo
se, da jim v zimskem času primanjkuje hrane,
zato smo jim skuhali pogačo. Otroci so opazo
vali, kako se pogača skuha, dodali so ji seme in
potem smo zmes prelili v lončke. Na tak način
bomo mi poskrbeli za ptičke in s tem prispevali
svoj delež k osveščanju ljudi o pomembnosti
humanega odnosa do živali.  Barbara Kunc

UPOKOJENCI VRTCA- LEPO SPREJETI!

Povezovalne dejavnosti v naši zgradbi postaja
jo vsakdan. Učenci glasbene šole so popestrili
novoletno čajanko v vrtcu za stanovalce doma
Tisje, Varstveno delavni center je pričel z delo
vanjem in je obiskal prostore vrtca, sodelujejo
tudi v pevskem zboru doma Tisje, skupaj se
bomo udeležili otroškega karnevala na pustni
torek. Načrtujemo pa še kar nekaj dejavnosti,
ki bodo potekale skozi celo leto.
Življenje v Šmelcu je prava zakladnica izkušenj,
znanj, priložnosti, ki nudi priložnost vsem gene
racijam, da se učijo, da sprejmejo drugačnost,
da premagajo strah pred staranjem, hibami,
daje energijo in zmanjšuje depresivna stanja,
zmanjšuje izoliranost ter napolni praznino mla
dim, ki nimajo stikov s takšno populacijo, ohra
nja zgodbe, zgodovino.
Milena Bratkovič, vodje enote Ribica

Mesec december je poln presenečenj, daril,
dobrih misli in toplih objemov. Potem pa se vse
umiri in začne se NOVO LETO. Obdobje, ko se
točno ne ve, kaj nam bo prineslo, zaradi česar
bomo veseli, pa morda tudi žalostni. UPOKO
JENCI VRTCA LITIJA, pa dobro vemo, kaj nam
bo prinesel že prvi mesec novega leta. Najprej
nam pismonoša prinese čudovito voščilnico z
lepim povabilom na vsakoletno srečanje. Vabi
lo, ki se ga neizmerno razveselimo. Vabilo, s
katerim nas vabijo v prostore vrtca, kjer smo
vrsto let odgovorno in predano ustvarjali tudi
MI- danes upokojeni: vzgojitelji, pomočniki
vzgojiteljev, kuharice, hišniki, čistilke, vodstve
ni kadri in vsi ostali.
Čas, ki ga preživimo skupaj je za nas drago
cen in neprecenljiv, kajti vsako leto se delavci
vrtca, otroci in še zlasti zaposleni v upravi, s
svojo srčnostjo in dobronamernostjo pripravijo
na ta, NAŠ DAN, ki ga ni mogoče pozabiti. Pre
srečni smo ob toplem sprejemu, iskrenih obje
mih, pozdravnih besedah in njihovih zahvalah
za NAŠ doprinos k uspešni dejavnosti predšol
ske vzgoje v občini Litija. Tisti, ki se vsako leto
udeležimo tega srečanja, smo natančno sezna
njeni o tem, kaj vse se je v vrtcih dogajalo v

preteklem letu, na katerem področju so bili še
posebej uspešni, kako se strokovno izobražu
jejo, pa tudi sproščajo in razvedrijo tako mali
kot veliki. Prav zaradi tega se nam zdi, kot da
smo še vedno del tega kolektiva, na katerega
smo neizmerno ponosni, prav tako tudi na vse
njihove uspehe.
Ob tej priložnosti bi se v imenu vseh upokojen
cev radi zahvalili vodstvu vrtca, osebju kuhinje,
vzgojiteljskemu kadru in otrokom za izkazane
pozornosti, darila, pripravljene odlične jedi in
prisrčne otroške nastope. Še posebej pa se za
hvaljujemo za prisrčen, topel in iskren odnos
do nas, ki smo bili in čutimo, da smo še danes
del tega čudovitega kolektiva. HVALA VSEM ZA
VSE.
Gospe ravnateljici Lili Plaskan pa ob ponovni iz
volitvi na mesto ravnateljice vrtca Litija Iskreno
čestitamo in želimo, da bi tako strokovno, uspe
šno in srčno vodila VVZ tudi v prihodnje, seveda
ob podpori vseh, ki imajo in imamo vrtec radi.
Bodite pogumni, izkoristite vse priložnosti in ide
je za dobro opravljeno poslanstvo. Hvaležni vam
bomo MALI in VELIKI. SREČNO VRTEC!
upokojeni vzgojiteljici Olga Sinreih
in Anica Hostnik
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Na obisku je bil nogometaš Gregor Bajde
Našo podružnično šolo v Hotiču je obiskovalo kar nekaj učencev, ki so postali uspe
šni športniki. Eden izmed njih je tudi Gregor Bajde, uspešen nogometaš NK Maribor. Med nas ga
je povabil njegov brat Matej, ki je učitelj v podaljšanem bivanju. Gregorja so za nogomet navdu
šili njegov oče in starejša brata.
Vneto ga je treniral tudi brat Ma
tej, športni pedagog. Svojo špor
tno pot je z domače zelenice na
daljeval pri NK Kresnice. Gregor
je učencem povedal, da je tudi
pri športu potrebno veliko dela in
vztrajnosti. Podaril jim je žoge s
svojim podpisom ter nogometni
dres iz lige prvakov.
Ker nam je bilo vreme naklonje
no, se je z učenci pomeril v ma
lem nogometu. Za konec so se
učenci z njim tudi fotografirali.
Zelo smo bili veseli njegove
ga obiska in si želimo, da bi
nas še kdaj obiskal, kar nam je ob slovesu tudi obljubil. Še naprej mu želimo uspešno športno
pot. 
Elizabeta Bučar

Ekskurzija v London in Brighton

Tudi letos smo v januarju odleteli v kozmopolitansko mesto London. Trideset devetošolcev je z
dvema spremljevalkama, Vanjo Arhnaver in Tjašo Lemut Novak, ter pod budnim in izvrstnim vo
denjem TWIN-ove vodičke Špele Šinigoj spoznavalo to neverjetno mesto, zadnji dan pa preživelo
na obali, v letoviškem in povsem drugačnem mestu – v Brightonu. Oboje je Anglija, a vsako mesto
svet zase.

V Londonu so nas očarale ulice in zgradbe, muzeji in galerije. Preizkusili smo več različnih pre
voznih sredstev, od podzemne do 'nadzemne' železnice, avtobusov na dolge razdalje (ang. co
aches), mestnih rdečih avtobusov (ang. doubledeckers) in se z ladjico popeljali po reki Temzi.
Vsak večer smo si privoščili dolg sprehod po različnih predelih mesta, ki smo jih videli tudi čez
dan, a so v soju luči izgledali
precej drugače. Ogledali smo
si tudi pravi westendovski
muzikal 42nd Street, ki nas je
navdušil. Poslikali smo mar
sikaj, veliko slik pa so krasili
tudi obrazi zvezdnikov – sku
paj z našimi, seveda. London
smo si z London Eye-ja ogle
dali tudi iz ptičje perspektive.
V 4D tehniki smo si ogledali
reševanje Londona s strani
Marvelovih super junakov ter
se razgledovali po prekrasnih
2.970,00 EUR
4.600,00 EUR
tržnicah. Tudi na redno pre
OPEL Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik: 2008, FIAT Punto 1.2 8V Pop Letnik: 2014, teh.
hrano, londonsko ali svetov
teh. pregled 1/2019, prev. 261962 km, beige pregled 5/2018, prev. 192346 km, bela barva,
no, nismo pozabili, čeprav ob
kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 74 kW bencinski motor, 1242 ccm, 51 kW (70 KM),
vsem dogajanju ta res ni bila
(101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
na prvem mestu.
V Brightonu smo se sprehodili
po ozkih uličicah, se ustavili ob
kraljevem paviljonu in nekaj
časa preživeli na obali oziroma
na znanem pomolu. Ogledali
smo si mnogo stvari, a mnogo
jih še čaka na naš ogled kdaj
drugič in kako drugače.
9.850,00 EUR
8.280,00 EUR
Vrnili smo se polni vtisov, s
TOYOTA Auris 1.33 Dual VVT-i Terra Letnik: OPEL Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy
fotografijami, kakšnim spo
2013, teh. preg. 12/2019, prev. 80088, siva kovin- Start Stop Letnik: 2014, teh. preg. 1/2018, prev.
ska barva, bencinski motor, 1329 ccm, 73 kW 132424, srebrna kov. barva, diesel motor, 1248
minkom in z željo, da delimo
ccm, 70 kW (95 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
(100 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
vse to z vami. Iti v tujino pri tej
starosti in brez staršev, ki bi
bili za pomoč ter podporo, ni
lahko, je pa res, da ima pose
ben čar takšne izkušnje doži
vljati in deliti s svojimi vrstniki
in spremljevalci.
Imeli smo srečo, da smo lahko
že tako pester program še do
30,00 EUR - ZA NAJEM
8.980,00 EUR
datno obogatili ter ga doživeli
OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Cosmo OPEL Astra 1.4 16V Enjoy Letnik:
skupaj z vodičko, ki ima ne le
Bluetooth Letnik: 2013, prev. 150316 km, tem- 2008, teh. preg. 4/2018, beige barva, bencinizkušnje, ampak resnično tudi
no siva kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 ski motor, 1364 ccm, 66 kW (90 KM),
ljubezen do tega dela.
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
Hvala tudi staršem, ker ste
NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2014, prev.
otroke dobro pripravili na pot
132100 km, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menj. (6 pr.), srein nam jih zaupali v varstvo in
brna kovinska barva, 8.900 €; Peugeot 208 1.4 HDi Access NOVE GUME, letnik
poučevanje. Da bi bili lahko
2014, prev. 116006 km, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), ročni menj. (5
vsaj 'malce z nami', smo se
pr.), bela barva, 6.580 €; ter še nekaj testnih vozil.
vam dnevno javljali na šolskih
spletnih straneh v sliki, besedi
in s posnetkom.
Tjaša Lemut Novak
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Mladi planinci
oš litija odlični
na tekmovanju Mladi in gore

Mentorica Ljudmila Intihar, tekmovalci Mirjam
Škarja, Florijan Kadunc, Tilen Medved in Jurij
Cvikl, Roman Ponebšek -PZS, koordinatorica
tekmovanja Brigita Čeh
Mirjam Škarja

Po pisnem delu tekmovanja so se uvrstili med
6 najboljših skupin, ki so se pomerile v finalu,
kjer so morali odgovoriti še na 10 vprašanj, ki
so zahtevala tudi prikaz praktičnega znanja, ter
na koncu osvojili četrto mesto. Za las so zgreši
li tretje mesto in tako želeni pokal, a četrto me
sto v državi pomeni tudi, da sestavljajo zdrav, z
znanjem dobro podkovan mladi rod planincev,
ki bo v prihodnjih desetletjih pod okriljem Pla
ninske zveze Slovenije tvoril jedro odgovornih
ljubiteljev gora in predanih čuvajev slovenske
naravne dediščine.

Osnovna šola Litija je pravi preboj v medn
arodnih vodah naredila v okviru programa
Erasmus+ in akcije eTwinning. Nosilka šolske
štafete je prav gotovo knjižničarka Nevenka
Mandelj, ki je svojo zgodbo začela s projekti
eTwinning, ki so skozi čas in izkušnje posta
jali vedno bolj kompleksni. V kratkem času je
svoje navdušenje za mednarodno sodelovanje
razširila tudi med večje število svojih kolegov
in zelo hitro so iz projektov, ki omogočajo
zgolj virtualno sodelovanje, brez finančne
podpore prešli v zahtevnejše projekte Eras
mus+. Pričeli so kot partnerji v strateškem
partnerstvu, nadaljevali s projekti individualne
mobilnosti in bili v letošnjem letu uspešni pri
javitelji strateškega partnerstva v Sloveniji.
Na šoli se je zgodil postopen razvoj, ki je od
posameznika prešel na večji del šole, iz eno
stavnega h kompleksnejšemu, iz učinka, ki so
ga občutili predvsem otroci, ki so sodelovali v
knjižničarskem krožku, do trenutka, ko so Litijo
preplavili otroci iz različnih delov Evrope. Na
eTwinningu si je šola ustvarila dobro ime, ki jim
omogoča odprta vrata do praktično vseh šol,
ki so zainteresirane za mednarodno sodelovan
je. Na kreativen in smotrn način prepletajo in
dopolnjujejo aktivnosti projektov Erasmus+ s
portalom eTwinning, ki jim služi kot orodje, s
pomočjo katerega vključujejo v aktivnosti večje
število otrok, ki zaradi takšnih ali drugačnih
omejitev ne morejo na fizično mobilnost, delijo
svoje znanje tudi med ostale zainteresirane in
se plemenitijo skozi izkušnje drugih. Dobro
delo posameznikov in šole kot celote je
bilo prepoznano že večkrat, ne samo na na
cionalnem, temveč tudi na mednarodnem
nivoju. OŠ Litija je tako prejela že več Nacio
nalnih priznanj jabolka kakovosti, saj s svojim
delom, ki navdušuje in širi obzorja, stopajo iz
utečenih okvirov, izboljšujejo kakovost posa
meznikovega dela ter poudarjajo pomen sode
lovanja in skupnih vrednot. 
Petra Pavlica

Tudi letos so na OŠ Litija oblikovali skupino šti
rih najbolj zagnanih planinskih navdušencev,
članov šolskega planinskega krožka, ki komaj
čakajo sobotnih pohodov v hribe in poletnega
mladinskega planinskega tabora. Lotili so se
študija literature in priprav, vse z namenom, da
se z vrstniki pomerijo čim bolje pripravljeni. Z
regijskim tekmovanjem so se spopadli novem
bra na Bledu, kjer so izmed 60 ekip zasedli 8.
mesto in se uvrstili na državno tekmovanje.
Spet so vneto prebirali novo literaturo in po
navljali staro ter se pred poukom in po njem
z mentorico Ljudmilo Intihar in izkušenim gor
skim reševalcem Francem Intiharjem učili o
zgodovini planinstva, orientaciji, planinskih
vrednotah, varovanju gorske narave, prehrani,
vremenoslovju, osebni in tehnični opremi in
nevarnosti v gorah ter vadili tudi praktični del
vezanja vozlov in izvajanja prve pomoči.
29. državno tekmovanje Mladina in gore je po
tekalo sredi januarja v Trzinu, kjer se je pomeri
lo 20 osnovnošolskih in 19 srednješolskih ekip.

Osnovna šola Litija zgodba uspeha
v programu erasmus+

Obisk Informative

Učenci 8. in 9. razreda nižjega izobrazbenega stan
darda iz Podružnice s prilagojenim programom so
se skupaj z mentorjema Robijem Faričem in Kata
rino Kos v petek, 26. januarja, udeležili Informati
ve. Gre za karierni sejem, ki učencem nudi odlično priložnost za
spoznavanje različnih poklicnih možnosti. Na pot do Ljubljane so
se odpravili z vlakom, saj bo za večino učencev to že kmalu vsa
kodnevna rutina, ki jim bo omogočala nadaljevanje karierne poti.
Sejem je potekal na Gospodarskem razstavišču in je ponudil res
široke možnosti za načrtovanje nadaljnjega izobraževanja. Učenci
bodo imeli možnost obiskati še informativne dneve in dneve odpr
tih vrat na posameznih šolah. Potem pa bo kmalu prišel čas, ko se bo potrebno odločiti o poklicni
poti vsakega posameznika.
Katarina Kos

Projekt Etwinning All different, all the same
(Vsi drugačni vsi enaki)
V projektu Etwinning All different, all the
same (Vsi drugačni vsi enaki), v katerega je
vključenih 6 držav in 7 šol, v šolskem letu 201718 sodelujejo tudi učenci PPVI1 in pedagoški
delavki Polona Baš Jere in Sandra Rihter.Glavni
cilji projekta so sobivanje in integracija učencev
s funkcionalno raznolikostjo: različne sposob
nosti, invalidnost, priseljenci,...z ostalimi, se
znanitev učencev z novo tehnologijo in pravilno
uporabo le te. Zato se bodo nekatera orodja,
kot so Twinspace, vimeo, Glogster,... upora
bljala za komuniciranje z njihovimi partnerji,
izmenjavo informacij in reakcij ter seveda za
sodelovanje, da bodo ustvarili končne izdelke
skupaj. Prav tako so cilji razmišljanje o pomenu
raznolikosti in o različnih načinih komuniciranja
z učenci s posebnimi potrebami, usposabljanje
ter aktivno sodelovanje učencev pri izdelavi
didaktičnih iger v povezavi z zgodbo o Elmer
ju ter spodbujanje njihovih učencev k uporabi
piktogramov, da bi lahko komunicirali z vsemi
učenci.Učitelji bodo sodelovali in komunicirali z
digitalnimi orodji, kot so e-pošta, Google Drive
in videokonferenca ter skupaj načrtovali in eval
virali aktivnosti. Učenci naj bi med seboj komu
nicirali v največji možni meri.V oktobru je po
tekalo medsebojno spoznavanje preko različnih

aktivnosti ter oblikovanje logotipa za projekt, v
novembru uvod v temo projekta skozi zgodbi
Suzan Laughs ter Elmer in izvedene aktivnosti
(ustvarjanje velikega Elmerja, ki ga skupaj so
delujejo vsi študenti, piktogrami iz zgodbe in
našega šolskega življenja). V decembru so pra
znovali mednarodni dan funkcionalne raznoli
kosti (oblikovanje skupnega plakata), januarja
in februarja pa bodo ustvarjali igre na srečo s
piktogrami in videokonferenco. Marca in aprila
bodo ustvarjali videoposnetek za sodelovanje,
v maju pa bodo ocenjevali in razširjali projekt.
Glavni pričakovani rezultat je, da se njihovi
učenci bolj zavedajo pomena različnih načinov
komuniciranja, da komunicirajo s svojimi
novimi partnerji, da s pomočjo različnih orodijpiktogramov...komunicirajo tudi z osebami z
govorno-jezikovnimi motnjami. Drugi pričako
vani rezultat je, da se učenci naučijo sodelo
vati, tako s svojimi partnerji v šoli kot tudi s
partnerji iz drugih držav. To jim bo omogočilo
večjo odprtost ter uvid v raznolikost med dr
žavami in njenimi prebivalci. Hkrati pa se bodo
tudi sami lahko počutili kot del Evrope. Eval
vacija projekta se bo izvajala skozi celo šolsko
leto in bo prav tako zelo pomembna.
Sandra Rihter

VABIMO VAS V MEDGENERACIJSKO POGOVORNO SKUPINO ZA ODRASLE. ČE SE RADI
DRUŽITE IN POGOVARJATE, POKLIČITE NA TELEFON 031 679 670. SKUPINA SE BO SESTAJALA
V PROSTORIH OŠ LITIJA, ENKRAT MESEČNO. VODILA JO BO MARJETA MLAKAR – AGREŽ.
OŠ LITIJA, DRUŠTVO SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO, DPM LITIJA
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DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Zbor članov

VABILO
Vabimo vas na redni letni zbor članov Društva
diabetikov Litija in Šmartno, ki bo
v torek 13. marca 2018 ob 16.30. uri v
veliki sejni sobi Občine Litija.
Gradivo za zbor članov je na vpogled v času ura
dnih ur na sedežu društva od 6.3.2018 dalje.

Zdravstvena delavnica

Vabimo vas na zdravstveno delavnico z naslo
vom »Kako s prehrano uravnavamo krvni
sladkor« delavnico, ki bo dne 6.3.2018 ob
16 uri, v knjižnici Litija. Delavnico bo vodila
ga. Tina Henwood, klinična nutricistka, ki pri
haja iz Centra Holistic, Ljubljana. Predavanja
so za nas zelo pomembna zato vas vabim, da
se ga udeležite v čim večjem številu.

Edukativno okrevanje:

Program Šole zdravega načina življenja Tala
so Strunjan od 15.4. do 22.4.2018.
Namestitev
Hotel Svoboda ****
Vile ***

7 polnih
penzionov
511,00 €
406,00 €

7 pol
penzionov
441,00 €
322,00 €

Navedene cene že vključujejo popuste in nanje
ni možno uveljavljati dodatni popustov.
Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša
1,27 € na osebo na dan. Doplačilo za enopo
steljno sobo znaša v hotelu Svoboda 36,00 €
na dan ter v vilah 20,00 € na dan.
Društvo prispeva rednim članom 50 €, podpor
nim članom pa 25 € enkrat v letu.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim
mesečni dohodek znaša manj kot 430,00 €
(potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob prijavi
za okrevanje), prispeva društvo enkrat v letu
100,00 €.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in
je brezplačen v kolikor je prijavljenih najmanj
15 oseb. Odhod v Strunjan bo 15.4.2018
(ura odhoda po dogovoru) izpred železniške
postaje. Prijavite se v društveni pisarni, kjer
boste poravnali 10.00 EUR akontacije odpo
vednega rizika. Zaradi zasedenosti hotela in
vil, prosimo, da se prijavite najkasneje do
4.4.2018.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka
in holseterola

V društveni pisarni v sredo 7.3.2018 od 8.00
do 10.00 ure.
V Društvu upokojencev Šmartno 14.3.2018 od
8.00 do 9.00 ure.

Obisk Doma Tisje
Kot vrsto leto bomo tudi letos (27.3.2018) obi
skali naše člane in oskrbovance doma in jim
popoldne popestrili s kratkim kulturnim pro
gramom.

Telovadba

Telovadba poteka v športni dvorani Litija enkrat
tedensko in sicer ob ponedeljekih ob 19.00 uri!
Vljudno vabljeni!

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

Ustvarjalne delavnice:
Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob
17.00 uri.

Pohodi

Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo poho
de v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na la
stno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pi
sarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Polhograjska
gora, Sežana-Pliskovica, Mengeška koča
Dobeno, kjer bo zanimanje večje in bo organi
ziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v
društveni pisarni teden dni pred odhodom z
obveznim plačilom akontacije.
Litija-Laze-Grmada-Laze
1.3.2018 ob
8.00 uri - avto
Litija-Polhograjska
gora
8.3.2018 ob 8. 00 uri - avtobus
15.3.2018 Litija-Polšnik-Preska–Borovak ob 8.00 uri - avto
Litija-Volnik-(na meji z Italijo)
ob 7.00 uri –
22.3.2018 Pliskovica
avtobus –s seboj imejte
osebni dokument
ob
29.3.2018 Litija-Gabrovka-Vodice
8.00 uri – avto

Pavli Jože
Groboljšek
Jože
Lamovšek
Ivan
Hauptman
Lojze
Pavli Jože

Kopanje v Dolenjskih,
Talaso Strunjan in
Šmarjeških toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart
v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite
med tednom od ponedeljka do četrtka.
Zapisala: Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar

IZBOR NAJLEPŠE OCVETLIČENIH OBJEKTOV
V OBČINI LITIJA

TD Litija je pripravilo izbor najlepše ocvetličenih objektov v letu 2017. Kljub vre
menskim ujmam, ki so lani doletele Litijo in okolico so bile stanovanjske hiše in
drugi objekti zelo lepo urejeni. Strokovna komisija TD je skrbno pregledala foto
grafije stanovanjskih hiš in kmetij, ki so bile posnete v okviru akcije Moja dežela, lepa, prijazna in
urejena. Izbrala je naslednje nagrajence:
NAJLEPŠE OCVETLIČENA STANOVANJSKA HIŠA
1. ZUPANČIČ CIRI, Bevkova ul.6, Litija
2. KRALJ MARTINA, Kidričeva cesta 4, Litija
3. PESKAR MATJAŽ, Grbinska c.33, Litija
4. PARADIŽ VERA, Ul.bratov Poglajen 4, Litija
5. KASTELIC ANITA, Gabrovka 14, Gabrovka
6. MANDL MARTINA, Tihaboj 21,
NAJLEPŠE OCVETLIČENA KMETIJA
Kmetija PREGELJ, Graška c.67, Litija
Kmetija PATERNOSTER, Tenetiše 1, Litija
Kmetija BERDAJS, Sp.Log 7, Sava
Kmetija KASTELIC, Tepe 3, Polšnik

Spomladanska strokovna ekskurzija
na Dolenjsko in Belo Krajino

12.4.2018, se bomo zbrali pred Društvom ob 7. uri. Odpeljali se bomo proti Stični kjer si bomo
ogledali najstarejši Cistercijanski samostan v Sloveniji.
Nadaljevali bomo proti vasici Obrh pri Dolenjskih toplicah. Tu bomo poskusili domače proizvode
njihove destilarne in čokoladnice.
Nato nas bo pot vodila proti Beli Krajini, kjer se bomo zadržali na novi »carinski postaji« na Jugor
ju. Po ureditvi carinskih postopkov se bo odpeljali na ogled posebne osnovne šole v Radovici, od
tam preko Treh Far do Rosalnic, kjer bomo s kosilom zaključili naše popotovanje.
Cena ekskurzije je za člane 20 EUR, za nečlane 30 EUR. Prijavite se v društveni pisarni ali po
telefonu: 01/8981-284, 031-676-768. 
Vabljeni.

Okrevanje v objektih namenjenim invalidom v letu 2018

Na osnovi prejetih vlog (ter po kriterijih in merilih, kot jih določa 7. člen Pravilnika o postopku do
delitve socialno zdravstvene pomoči) je socialna komisija MDI Litija – Šmartno, so. p. pripravila
prednostni vrstni red interesentov.
V času razpisa smo prejeli 48 prijav za koriščenje objektov za ohranjanje zdravja za invalide (v
Zdraviliščih) v roku razpisa in 3 po roku razpisa s tem, da imamo na razpolago le 19 tedenskih ter
minov. Pri razdelitvi terminov so bili tako dosledno upoštevani kriteriji dodelitve, kot jih določata
7. in 8. člen Pravilnika o postopku dodelitve socialno zdravstvene pomoči.
Med prijavljenimi je bilo 21 članov, ki so objekte za ohranjanje zdravja koristili v zadnjih 3 letih
in so bili zato izločeni. V 3 primerih so se na seznam uvrstili člani, ki so letovali pred manj kot
3 leti, ker drugih kandidatov za razpisani prosti termin ni bilo. 6 prosilcev je odpadlo na podlagi
točkovanja, 2 pa sta bila zavrnjena zaradi prijave prevelikega števila so-letovalcev v apartmaju.
Kandidatom, ki jim ni bil dodeljen termin za koriščenje objektov, smo svetovali, da pokličejo v
tajništvo Društva, kjer jih bomo uvrstili na čakalno listo za primer zavrnitve oz. odpovedi korišče
nja kapacitet člana, ki mu je bilo letovanje dodeljeno ali v primeru, da nam ZDIS dodatno ponudi
proste kapacitete.

V MEDU JE VEČ KOT TISOČ RAZLIČNIH
SESTAVIN, V BELEM (KRISTALNEM, TRSNEM)
SLADKORJU, PA JE LE SAHAROZA

V zadnjem času se veliko
piše in govori o medu v
primerjavi z belim slad
korjem. Eden najbolj poklicanih, da pojasni
razliko med obema je prim. Peter Kapš, dr.
med. Kapš je upokojeni zdravnik, specialist,
ki je služboval v Zdravstvenem domu v Novem
mestu, Splošni bolnišnici Novo mesto, Univer
zitetnem kliničnem centru v Ljubljani, dodatno
se je izobraževal tudi na Inštitutu za pljučne bo
lezni na Golniku, na kardiološki kliniki v Zagre
bu in Nemčiji. Napisal je več kot sto strokovnih
člankov, večkrat je sodeloval kot soavtor knjig,
napisal je 20 samostojnih knjig med njimi Med
in zdravje, Bolezni dihal in čebelji pridelki, Zdravljenje s čebeljimi pridelki (apiterapija), Čokolada kot hrana in zdravilo, Hrana in rak, Mleko za
zdravje, Vino in zdravje itd. V nadaljevanju vam
posredujemo njegov članek z naslovom:

V medu je več kot tisoč
različnih sestavin,
v belem (kristalnem, trsnem)
sladkorju, pa je le saharoza

prim. Peter Kapš, dr. med.
Sladkor, s kemijskim imenom saharoza, je naravno sladilo iz skupine ogljikovih hidratov. Surovi oz. rjavi sladkor, ki je vmesni produkt ekstrakcije saharoze iz sladkornega trsa, vsebuje
do 99,5 % saharoze v suhi snovi. Rafinirani oz.
beli sladkor vsebuje več kot 99,5 % saharoze v
suhi snovi.
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki
so ga proizvedle čebele. Nastane iz cvetličnega nektarja ali drugih izločkov živih rastlinskih
delov ali pa iz različnih vrst mane, to je izločkov
žuželk, ki so na živih delih rastlin. Osnovno snov
prinašajo čebele v panj, ga obdelajo, mu dodajo
izločke svojih žlez, ga zgostijo in nato shranjujejo v pokritih celicah satja.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in želimo, da bi tudi v prihodnje z ljubeznijo in skrbno nego
urejali svoje hiše in vrtove. Vsi nagrajenci bodo pisno obveščeni o podelitvi nagrad na Zboru čla
nov TD Litija predvidoma konec marca 2018. 
TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA

MESEC JANEZ s. p.
KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI

ZAPOSLI
• Delavca za izdelavo palet (delo v delavnici)
Delovni čas: ponedeljek – petek, od 7.00-15.00
PROŠNJE POŠLJITE NA NASLOV:
MESEC JANEZ
KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI
ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV:
zaga.mesec@gmail.com
Za dodatne informacije pokličite na telefon: 040/26 78 16.

so raziskovalci pozneje spoznali, da sladkor poleg trsnega oziroma pesnega sladkorja ne vsebuje nič. V medu pa je delež trsnega ali pesnega
sladkorja majhen, ker sta v njem glavna grozdni
in sadni sladkor. Poleg sladkorjev pa so v medu
našli še veliko drugih (več kot tisoč), za človeka
zelo koristnih sestavin.
Med vsebuje predvsem enostavne sladkorje
(monosaharide), zlasti fruktozo in glukozo, pa
tudi disaharide, kot sta trsni in pesni sladkor (saharoza) in le v majhnih količinah polisaharide. V
medu je običajno največ (33 do 42 %) fruktoze,
nekaj manj (27 do 36 %) glukoze, malo (1 do 4
%) saharoze. Razmerje teh sladkorjev je v medu
zelo različno, odvisno od sorte medu in učinkovitosti encimov (invertaze, saharaze), ki pridejo
v med delno z medičino, v glavnem pa iz čebeljih
žlez.

Razlika med belim (kristalnim) sladkorjem in
medom je več kot očitna. V belem sladkorju je
le disaharid saharoza, ki se razkroji v dva monosaharida, glukozo in fruktozo, pa nič drugega.
V medu so tudi sladkorji, vendar v njem najdemo še več kot tisoč snovi, torej skoraj vse, kar
vsebuje in potrebuje človeško telo, zato ima
med posebne lastnosti, ne le sladkost. Glavne
sestavine medu so: sladkorji, encimi, mineralne
snovi, hormoni, protibakterijske snovi, kisline,
dišavne snovi, vitamini, aminske kisline, flavonoidi in morebiti še kaj, pa še ni raziskano.
Tisočletja je bil med edino sladilo. V tretjem stoletju našega štetja so se Indijci naučili zgoščati
sok sladkornega trsa in tako je med dobil tekmeca v sladkorju. Kot sladilo je med skoraj izgubil svojo vlogo in jo prepustil sladkorju. Vendar

Čebela v mednem želodčku prinese v panj približno 50 mg nektarja ali mane. Nato čebela s
posebnimi gibi iztisne nektar ali mano iz mednega želodčka na konec svojega rilčka, s čimer
zmanjša vsebnost vode v nabranem sladkem
soku. Rečemo lahko, da čebele nabrani nektar
ali mano v panju obdelajo, čemur dodajo izločke nekaterih svojih žlez in med zgostijo. Čebele
skladiščijo med v celicah satja, ki jih zaprejo z
voščenimi pokrovčki, s čimer preprečijo, da bi
med vezal vodo iz zraka. Potem sledi proces zorenja, v katerem se vsebnost vode še zmanjša,
zaradi delovanja encimov pa se spremeni tudi
sestava različnih vrst sladkorja.
V medu je več fruktoze kot glukoze. Tudi v nektarju so količine sladkorjev različne. Fruktoza
težje kristalizira, kot glukoza. V kristaliziranem
medu so kristali glukoze obdani s tekočo fruktozo. Le ta je slajša od glukoze.
Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila
in naravna zdravila. Zaradi zelo bogate sestave
čebeljih proizvodov, pa včasih lahko z njimi tudi
preprečimo nastanek bolezni. Čebelji pridelki
(med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek, čebelji strup) vplivajo na zdravje na številne
načine. Predvsem delujejo ugodno na človeško
telo, zlasti pozitivno na dvig imunosti in zdravja
nasploh. S čebeljimi pridelki ne zdravimo osnovne bolezni, ampak z njimi pomagamo pri zdravljenju.
Zavedati se moramo, da pri sladkanju tekočin
(čaja, kave ...) z belim (kristalnim) sladkorjem,
dobimo le občutek sladkosti, ugodja, medtem
ko z uporabo medu dobimo tudi druge vrste
sladkorjev, zlasti sadnega (fruktoze), poleg
tega pa še vrsto drugih, za telo zelo koristnih
snovi.
Čebelarska zveza

DRUŠTVA / ŠOLSTVO / AKTUALNO

Kultura vedenja.
Se znamo obnašati?

To je bila tema februarskega srečanja v
organizaciji Društva U3 Litija in Šmartno,
na katero so povabili vse, ki so bili zainte
resirani. Organizatorji niso vedeli, koliko poslušalcev bo vsebina
zanimala, a prepričani so bili, da tisti, ki bodo prišli, ne bodo
ostali ravnodušni. In prav so imeli.
Predavateljica BOJANA KOŠNIK je svetovalka za bonton in pro
tokol, direktorica in lastnica podjetja Bonton d.o.o. z več kot
dvajsetletnimi izkušnjami.
Pravila lepega vedenja obstajajo od nekdaj in bodo tudi v pri
hodnosti. Odlična poznavalka bontona, je obiskovalce na spro
ščen način, ki je temeljil na primerih, spodbudila, da osvežijo
svoje poznavanje primernega obnašanja in je z veseljem odgo
vorila tudi na konkretna vprašanja. A za vse odgovore ni bilo
časa.
Lepe manire torej ne izginjajo iz našega okolja, le pogovarjati bi
se morali več o njih – da bi bilo še boljše ter da bi bili suvereni
v vedno bolj raznolikih situacijah, ki nam jih ponuja sodobno
življenje. Funkcija bontona je pomagati – da je, na primer, sobi
vanje dveh sodelavcev prijetnejše. Velikokrat smo namreč pri
siljeni delati skupaj s kom, s katerim nimamo tako imenovane
»kemije ». Sodobna pravila vedenja pa nas učijo in spodbujajo k
tolerantnosti, razumevanju drugačnosti, da skušamo najti nekaj
pozitivnega v vsakem človeku.
Definicija pravi, da je bonton trenutno družbeno sprejemljivo
vedenje, ki ga določajo moralno-etične norme časa in prostora.
»Mi vsi soustvarjamo bonton! V vseh situacijah, ki se nam doga
jajo v komunikaciji z drugimi; tako v zasebnem kot poslovnem
življenju. Zlata pravila, kot so hvala, prosim in dober dan, osta
jajo ista, sicer pa se bonton venomer spreminja in prilagaja,
zato je treba vseskozi slediti stroki,« pove Košnikova, ki se za
znanjem redno ozira čez naše meje.

Člani društva so se odločili, da se s predavateljico srečajo tudi
naslednje leto in prijazno vabijo v svojo sredo tudi druge. Torej
ob letu osorej se zopet snidejo.
Napovedujejo:
26. marca 2018 ob 17. uri v Mestnem muzeju Litija, preda
vanje z naslovom Starost in varna vožnja z Zdenko Kres, univ.
dipl. psih. To je strokovnjakinja, ki preveri psiho-fizične sposob
nosti voznikov v visoki starosti.

TOREK 6.3.2018, ob 16.uri
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OŠ GABROVKA - DOLE

Prireditev ob kulturnem
prazniku

V petek, 9. februarja 2018, smo v dvorani Osnovne
šole Gabrovka s proslavo obeležili slovenski kul
turni in državni praznik – Prešernov dan. Prireditev smo pričeli
s himno, ki so jo zapeli pevci KUD Fran Levstik Gabrovka in
mladinski zbor OŠ Gabrovka. V nadaljevanju pa smo ob prepletu
zborovskega petja ŽePZ in MoPZ KUD Fran Levstik Gabrovka, ki
so imeli ob tej priložnosti tudi svoj letni koncert, zborovskega
petja MPZ OŠ Gabrovka, igre, plesa in recitacij učencev raz
mišljali o tem, kaj nas tolikokrat žene od doma, čeprav nam je

v domačem okolju tako zelo prijetno, in kaj nas vedno znova
vodi domov. Ob vsem povedanem pa nismo mogli mimo kulture.
Spomnili smo se, da smo mi tisti, ko jo ustvarjamo in sooblikuje
mo, zato je prav, da si zanjo večkrat vzamemo čas.

Marta Hrovat

Proslava ob kulturnem dnevu

V nedeljo, 04. 02. 2018, smo se ob 10. uri zbrali v večnamen
ski dvorani podružnične osnovne šole Dole pri Litiji, kjer smo z
nastopi učencev in otrok iz vrtca, dolskih mažoretk, pevskega
zbora Izgnanci ter skozi pogovor z gostom pričeli teden kulture
na Dolah.
Na prireditvi, ki smo jo poimenovali Življenje je potovanje,
so nam dolski učenci in otroci iz skupine Zmajčki s pesmijo,
dramsko uprizoritvijo, glasbo, plesom in recitacijami predsta
vili različne poglede na življenje in potovanje, ki jih srečujejo v
šolskem in vrtčevskem vsakdanu. Mladinski pevski zbor POŠ
Dole pri Litiji ter starejši učenci pa so nas spomnili na slovenski
kulturni praznik, 8. februar.
Gost prireditve je bil Marko Plantan, igralec in režiser, ki nam
je predstavil svojo poklicno pot in delček svojega ustvarjanja.
Kljub snegu, ki je pobelil bregove, se je v POŠ Dole pri Litiji
zbralo veliko ljudi, ki jim pesem, glasba, igra, ples in poezija
nekaj pomenijo.
Naj bo naše življenje prijetno potovanje tudi zaradi kulture in
umetnosti, ki bogatita naš vsakdan.
Nataša Cerovšek

Drugačnost kulturnega
praznika na Polšniku

Kaj pomeni biti kulturen? Kultura izhaja iz latinske
besede cultura, izpeljane iz colere, kar pomeni goji
ti. Je sposobnost sporočanja, prenašanja izkušenj, ki jih preje
mamo v sobivanju z drugimi. Je učenje in sprejemanje vrednot
ter spoštovanje sobitij tega planeta. Ni tako zapleteno, kot se
sliši, včasih je dovolj le prijazna beseda, nasmeh, poslušanje ali
sprejemanje drugačnosti. In tej temi smo namenili tudi letošnji
kulturni praznik na Polšniku. Naslov smo povzeli iz pesmi Ferija
Lainščka »Ne bodi kot drugi« in v programu predstavili tudi nekaj
njegovih pesmi. Medgeneracijsko sodelovanje kulturnikov na
Polšniku je navdušilo polno dvorano obiskovalcev. Vezni tekst
programa sta tokrat pripravili vzgojiteljici Barbara in Melita,
ki sta skupaj s svojimi sodelavkami naše otročičke popeljale v

svet kulturnega plesa, prepevanja, dramatizacij in igre. Program
sta odlično vodila učenca Nika in Rua, ki sta nas poučevala o
drugačnosti. Moški pevski zbor in Ljudske pevke z godci s slo
venskimi pesmimi bogatijo naša srečanja. So kulturniki z vsem
srcem in dušo in ustvarjajo skozi vse leto. Marsikomu polepšajo
dan in upam, da bomo tudi mlajši, ko bomo v njihovih letih, tako
srčni do naše kulturne dediščine. Tudi štirje člani gledališke sku
pine našega društva Andrijana, Jon, Nejc in Mia so pridali delček
k čudovitem večeru in predstavili tri pesmice Ferija Lainščka.
Zaključna pesem šolskega zborčka pa je bila pika na i kulturne
ure v naši vasi. Zapeli so pesem Ne bodi kot drugi (Lainšček) in
seveda nismo mogli skriti navdušenja, ponosa in sreče. To, da
imamo šolo in vrtec v našem majhnem kraju je veliko bogastvo
in vem, da se mladi starši zavedajo tega. Takšnega privilegija,
kot je obiskovati šolo na podeželju, nima veliko otrok. In kako
pomembno je, da naši otroci kmalu stopajo v svet druženja z
vsemi generacijami, da se naučijo vrednot, ki so v današnjem
času še kako pomembne. Hvala vsem, ki gojite src kulture, kot
je zapisala naša teta Pavla. Hvala.
Mateja Sladič Vozelj

OPN, OPPN IN PUP…
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Prostorski načrti, zazidalni načrti, PUPI, OPN,
OPPN, PIPI… vse to so bili in so še načrti za
oblikovanje prostora Občine Litija. Po vsem
tem času se postavlja vprašanje ali so te re
šitve prinesle v prostor na katerem živimo, cvetoče razvi
jajoče ter v zadovoljstvo vseh prebivalcev oblikovano me
sto. Ali pa gre zgolj za spalno naselje med seboj nepoznanih
ljudi?
Samo mesto je prostorsko zelo omejeno. Na eni strani Svib
no, na drugi Sitarjevec, po sredi pa reka Sava in ob njej dve
zelo obremenjeni prometnici, železnica in regionalna cesta. Ko
pogledaš Litijo se postavi vprašanje ali so površine racionalno
zazidane, z velikim premislekom v prihodnost ali pa vse izgleda
kot »sračje gnezdo«?
Ko se je v začetku 70 let razvijala industrija so bili takratni
posegi v prostor totalno zgrešeni in so sledili samo trenutnim
potrebam. Pozidave v starem delu mesta so take, da so ga
popolnoma degradirale. In to z objekti, ki tja sploh ne spa
dajo: bloki, Centromerkur, občinska stavba (Ivo Cerar: kopija
zapora v Švici). Vse to se je nadaljevalo skozi pretekli čas v
sedanjost. Vedno poslušamo, kako je nujno potrebno zgradi
ti to in ono, vendar vedno znova ugotavljamo, da je večino in
vesticij čisto posiljenih v prostor. Samo za primer imamo 10
trgovskih centrov, 4 bencinske črpalke, industrijske obrate
v centru mesta, novo šolo – s pomanjkanjem zunanjih igrišč,
razen tistega, ki izgleda kot zverinjak. Poleg šole se pripravlja
tudi prostorsko vprašljiva novogradnja vrtca. V mestu pri
manjkuje parkirnih površin tako za stanovalce kot za okoliške
obiskovalce.
Na prostoru CKS živi skoraj 2.000 ljudi, ki nimajo niti ene povr
šine za sprostitev. Litijski oblikovalci prostora niso niti pomislili
na to, da vsako mesto rabi osrednji prostor za prireditve, pro
stor za glavno srečališče prebivalcev in nahajališče bolj presti
žnih lokalov kamor lahko pripelješ gosta in uglednega turista.
Reka Sava bi morala biti območje elitnih lokacij z ustreznimi
sprehajalnimi potmi in dostopi. Namesto tega si lahko ogleda
mo smetišče na bregovih reke.
Naselje Graške Dobrave in sosednjih je s centrom mesta pove
zano le z nadvozom. To povzroča zelo povečan promet in one
snaževanje. Stanovalci tega dela mesta pa za obisk trgovskih
centrov na Ljubljanski cesti uporabljajo nevarno bližnjico preko
tirov. Pobude za podhod so bile dane že v začetku tega tisočle
tja. Žal brez odgovora.
Pobude za spremembo prostorskih aktov verjetno prihajajo iz
različnih smeri. Veliko jih je smiselnih in potrebnih. Nekatere
so čisto komercialno pogojene, posebno ko posegajo po kme
tijskih in gozdnih površinah, torej takih, ki so dobro unovčljive.
Občina temu takoj prisluhne in naroči pri zunanjem podjetju iz
delavo potrebnih prostorskih dokumentov. Na podlagi teh je po
tem enomesečna javna razprava, za občane pa je možna ustna
razprava zgolj 1 dan. Na tej dobijo prisotni občani odgovore češ:
da to pač ne gre, da je to že obdelano, da spremembe porušijo
cel sistem itd. Človek hitro dobi občutek kot, da so novitete
ali spremembe prostorskih dokumentov izsiljene, celo, da ima
nekdo prste v marmeladi, vendar je vse v skladu z zakonodajo.
Postopek bi občina morala obrniti. Ko se pojavijo pobude za
spremembe bi občinska uprava morala izdelati projektno nalo
go sprememb in jo potem uskladiti z vso zainteresirano javno
stjo. Na podlagi tega bi se nato izdelala dokumentacija.
Temeljno pravilo pri vseh pozidavah v prostor pa je, da se pr
votno izdela vsa potrebna javna infrastruktura, da kasneje ne
prihaja do tega, da so cele soseske brez javne infrastrukture.
Čaka nas draga prihodnost, evropskih sredstev pa bo vsako leto
manj.
Nace Šteferl
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ZLATA EVROPSKA ŠPORTNA OBLAST

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Iz komentatorskega mesta nam poroča CVILKO Vilfan v družbi modrine Modrič:
V soboto popoldan po srednjeevro
pskem času, se je v središču naše
ga malega mesta odvijal spektakel.
V živo smo spremljali pravi medna
rodni športni dvoboj.
V finalni predvolilni tekmi za osvo
jitev sedežev v evropskem parla
mentu. Bila se je bitka za prevzem
oblasti med našimi južnimi sosedi in
vrlimi sLOVEnskimi fantiči. Zdaj, ko
so premagali že vse evropske kandi
date, so bili na vrsti NAJTRŠI!
SODNIKje imel v rokah VSE, da je
bil boj pošten. Obiskovalci iz leve
Foto: Sašo Jovanovič
in desne strani parterja so srčno
bodrili naše upe in navijali za zmago. Na razprodani VIP tribuni ni bilo več moč dobiti sedeža,
bila je obarvana ekološko zeleno in vsi so bili za NAŠE.
Z ZMAGO okiteni Dončič, Dragič in Tonček iz sosednje vasi (ki ni bil poceni), so si zaslužili, da
se posedejo v evropske posranske klopi. Tako DOBRI kot na parketu bodo ŠE BOLJŠI v voden
ju evropske politike.
Osvojili so politični
vrh Evrope.

Mesec marec, mesec žensk

Še dober teden in že bo tu mesec marec, ko se nam obetata kar dva ženska
praznika, Dan žena in Materinski dan in kar je tudi razveseljivo, spet bo tu pomlad, ki v vsakem
od nas vzbudi nove eneregije in nova
pričakovanja.
In kaj se pričakuje od nas v Literarni
skupini? Vsako leto namreč v mesecu
marcu pripravimo kulturni program.
Namenjen je ženam in materam naše
ga društva, vedno pa poskrbimo, da je
dogodek dovolj zanimiv tudi za moške
iz našega društva in seveda za vso širšo
javnost, ki si vzame čas in nas počasti
s svojim obiskom.
Letošnja prireditev bo imela naslov
LITERARNA MAVRICA, kajti pokazali
vam bomo s čim vse se poleg poezije
in proze še ukvarjamo v naši skupini.
Zelo pestro je, saj se kar nekaj članov redno udeležuje pohodništva, radi zapojemo ob spremljavi
kitare, zelo lepo zazvenijo citre naših dveh citrark, dva člana sta slikarja samouka in potem so tu
še čudoviti motivi narave in društvenega pohodništva, ujeti skozi fotografski objektiv.
Razkrili smo vam vsebino letošnje prireditve, kako pa bo izgledalo v živo, boste slišali in videli v
torek, 14. marca, ob 18. uri v prostorih Mestnega muzeja Litija. Vljudno vabljeni!
V imenu Literarne skupine Iva Slabe

Ustvarjalne delavnice v Društvu upokojencev Llitija

NI se bil BOJ le ZA LO
KALNO OBLAST, tem
več prevzem GLAVNe
BESEDe v EUrop!
Hvala Vam drago ob
činstvo (na ulici in
VIP tribuni): DA ste
nam pomagali z vašim
glasnim navijanjem,
DA so izbrali zadostno
število točk, DA so pri
šli na sam politični vrh.
Hvala Vam dragi
sponzorji, DA ste
omogočili prihod tako
kvalitetnih igralcev in Foto: Blaž Bratkovič
omogočili izvedbe tekme na takšnem nivoju, brez Vaših rok: Montvar, Elektro Jani, Ostrešje,
Avtotehna VIS in Mahkovic in fotograf Sašo Jovanovič in dobre volje NAS nebi prišli do ZLATE
ŠPORTNE OBLASTI. Mi4je 
Tanja Mahkovic

USPEŠNO LETO 2017 V SMRČKOVEM BRLOGU

Kje na svetu lahko najdete plemenitost brez ponosa, prijateljstvo brez zavisti ali
lepoto brez domišljavosti?
Tukaj, kjer milina služi mišicam in je moč ujeta z nežnostjo. Služi brez pokornosti,
se bojuje brez sovražnosti. Nič ni močnejšega, nič manj nasilnega. Ničesar ni
hitrejšega in ničesar bolj potrpežljivega.
Ronald Duncan
Za nami je še eno leto, prežeto v druženju s konji. Po urah čiščenja blatnih kosmatincev, dnevih
goltanja prahu in drobcev peska izpod kopit, nepredvidenih padcev, raziskovanj zaraščenih goz
dnih poti s konjevega hrbta, trmastega ponavljanja vaj in
veščin, ki nam delajo največje težave, piljenja jahalnih ve
čin in neskončne sreče, miru in ponosa, ko te konj končno
razume in se zate še posebej potrudi, smo prejahali po
mladno prireditev, predstavili haflinško pasmo na dnevu
Lipicanca v Lipici, aktivno sodelovali v Slovenskem zdru
ženju rejcev konj pasme haflinger, preživeli nepozabno
poletje s tremi tabori
za najmlajše in naj
stnike, z živalicami
sodelovali v praznični
prednovoletni Litiji,
se zabavali na števil
nih rojstnih dnevih in oblikovali prav poseben program za
predšolske otroke – sobotne poni vrtce ter program peda
goškega jahanja, kjer se konjeništvo uspešno spoprijema s
specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji ter nekaterimi
čustvenimi in osebnostnimi motnjami.
V tekmovalnih vodah pa smo si prijahali 2. mesto na galop
skih dirkah za ponije v Obrežu, 2 prvi in eno drugo mesto v
skupnem seštevku tekem za državno prvenstvo v western jahanju. Iskrene čestitke Lari Miklič,
Robin Zdovc, Anji Perger, Kim Janežič in Stefi Zdovc.  Dunja Požaršek

Ustvarjalne delavnice so oblika in način, kako premagati stiske in osamljenost ter ob druženju
in klepetu ob čaju ustvarjati. Ustvarjanje je širok pojem. Predstavlja dejavnost, v katero človek
poveže svoje misli, vztrajnost, oblikovanje in ročne spretnosti ob izdelavi končnega izdelka.
Ustvarjalne delavnice, ki jih vodi Milena Dimec, so pomemben del sekcije, kjer člani, prostovoljci,
izdelujejo najrazličnejše izdelke; najprej za potrebe društva. Izdelujejo voščilnice, ki jih pišemo
našim članov za okrogle življenjske jubileje, darila (porisane steklenice, izdelki iz gline…), izdelava
novoletnih in velikonočnih okraskov, cvetja iz krep papirja, najlonk…
Vsako leto sodelujejo v ZDUS-ovem kotičku na festiva
lu za tretje življenjsko obdobje, na natečaju za najbolj
šo novoletno voščilnico in kot mentorji na razpisu za
ZDUS-ove
delavnice
izdelave voščilnic in
uporabe novih tehnik
in materialov.
Človek je tudi na jesen
življenja pripravljen
sprejemati nova
znanja in dokazati
svojo ustvarjalno
sposobnost. Delavnice
niso tekmovanje, kdo
zna in zmore več,
temveč so oblika in
način za kvalitetno
izrabo prostega časa
ter za zabavo in
druženje. Vabimo vas,
da se nam pridružite.
Člani pri izdelavi voščilnic in razstava v našem društvu – ljubezen je v društvu

Medgenaracijsko sodelovanje

Društvo upokojencev Litija že več let redno prejema povabila za povezovanje in ustvarjalno sode
lovanje iz osnovnih šol, vrtca, doma starejših in tudi iz nekaterih društev.
V društvu smo veseli takega sodelovanje med mladimi in starejšimi generacijami, saj to bogati
naša življenja. To predstavlja tudi prenos znanja in kulturne dediščine na mlajše rodove. Ponosni
smo na sodelovanje v projektu NVO (nevladne organizacije – društva) gre v šolo. Sodelovali smo
že v OŠ Gradec. Irena Kramar
Napovednik:
3. marec. Jurčičev pohod 8. marec: Praznovanje dneva žena v Veliki Štangi
10. marec: Izlet San Marino
14.marec: Literarna prire
ditev v Mestnem muzeju
Litija
22.marec: Srečanje z olj
karjem v DU Litija (pred
stavitev in degustacija raz
ličnih vrst oljčnega olja)
24 marec:. Voljčja jama Svet večer-Črni potok

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-eckart metodi

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA
NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
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Občinski svet Občine Litija je na
zadnji izredni seji sprejel v prvem
branju Odlok o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega progra
ma športa v Občini Litija. Odlok (prej Pravilnik)
je bilo potrebno spremeniti zaradi spremembe
športne zakonodaje (Zakona o športu) v sredini
leta 2017. Novi Zakon o športu na novo določa
javni interes na področju športa, mehanizme
za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj
pristojni, in pogoje za opravljanje strokovnega
dela v športu. Opazna je tudi sprememba pri
»kazenskih določbah«. Zakonodajalec (Državni
zbor RS) se je očitno odločil, da skozi nadzor
in nadzorne inštitucije naredi red in uvede di
sciplino tudi na področju športa. Predvidene
globe za prekrške so namreč močno poskočile.
Koliko je smiselno in pravično to zakonsko do
ločilo, prepuščam sodbo bralcu samemu. Toplo
pa priporočam odgovornim osebam v športnih
društvih (predsednikom), da preberejo novo
športno zakonodajo in predvsem, da se je dr
žijo in jo upoštevajo.
Tudi v tem kontekstu mi je še toliko bolj
nerazumljivo, da so zadnja leta javne obravnave
za področje športa, kulture in sociale v Litiji iz
jemno slabo obiskane, predvsem pa da je na
njih premalo vsebinskih predlogov in vprašanj.
Menim, da je »preventiva boljša kot kurativa«
tudi na omenjenih področjih. Ob takih situ
acijah se samo po sebi poraja vprašanje, ali
so občanke in občani zadovoljni z obstoječim
stanjem na področju športa, kulture, socia
le itd. ali pa so obupali, češ saj se ne da nič
spremeniti.
Iz publikacije Pregled športa v RS, ki ga je iz
dal Zavod Planica v oktobru 2017, je razvidno,
da je Občina Litija nekako v »zlati sredini« po
vloženih finančnih sredstev na področju špor
ta. Menim in tudi zagovarjam stališče, da bi
morali v občini bolj sofinancirati društva, ki
so rezultatsko uspešnejša, in imajo tudi mno

žičnost (športnikov in športnic) nad občinskim
povprečjem. Še posebno bi bilo potrebno fi
nančno in organizacijsko podpreti tista špor
tna društva, ki po svoji prepoznavnosti segajo
preko občinskih meja in tako tudi promovirajo
občino. Med zainteresiranimi društvi bi morali
opraviti razpravo o potrebi javnega financiranja
ustreznega strokovnega kadra v mlajših selek
cijah vseh društev v občini. Za tovrstno pomoč
športu v občini bi bilo potrebno poleg »posluha
za šport« zagotoviti tudi nekaj več sredstev iz
proračuna, kar ne bi smela biti težava, saj bi bil
izplen (beri: množičnost ter zadovoljstvo otrok
in staršev) večji od vložka.
Občina Litija je ena redkih občin, ki še nima
izdelane strategije na področju športa. Le-ta je
pogoj, da se lahko sploh začnejo spremembe
na tem področju. Šport v občini, generalno gle
dano, po moji oceni že desetletje životari tako
organizacijsko kot strokovno, razen redkih iz
jem in njihovih športnih rezultatov, ki gredo
predvsem na račun posameznih športnih entu
ziastov in njihovega zasebnega kapitala.
V občini deluje javni zavod ZKMŠ in znotraj
njega je bila ustanovljena tudi enota za šport.
Takoj bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za
polno zaposlenega in ustrezno usposobljen ka
der v enoti, katerega prva naloga bi morala biti
podrobna analiza rekreacijskega in tekmoval
nega športa v občini. Na podlagi le-te bi morala
enota pripraviti predlog občinske strategije na
področju športa in jo ponuditi v razpravo obči
ni in zainteresirani javnosti. Tako se to dela in
tako delajo v ostalih občinah, kjer imajo javne
zavode, ki pokrivajo področje športa (kot sa
mostojni zavodi ali le organizacijske enote).
V volilnem letu je prav gotovo prava prilika za
spremembe na boljše tudi v športu, le več po
sameznikov bi nas moralo biti, da bi vsaj malo
omehčali togost aktualnih oblastnikov tudi na
področju, na katerega se sicer vsi spoznamo;
to je ŠPORT. 
Dušan Hauptman

V okviru zavoda Živi na polno v Litiji nudimo: individualno,
zakonsko – partnersko in družinsko terapijo, psihoterapevtsko
svetovanje, pomoč zasvojenim in njihovim svojcem,
pomoč depresivnim in žrtvam zlorab in psihosocialno
podporo zaposlenim.
Terapije in svetovanja potekajo v diskretnem in varnem okolju.
Več na tel.: 040 632 208 (od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro)
ali na mail: psihoterapevtsko.svetovanje@gmail.com
in na spletni strani
www.zivinapolno.com/psihoterapevtsko svetovanje
KLUB KLIŠE

Po fenomenalnem koncertu Big
foot mama, pa Klišejevci nismo po
čivali. Kliše klub je bil v decembru
zbirno mesto za darila projekta Božiček za en
dan. Tudi tokrat ste se občani Šmartna in Litije
odlično izkazali, saj smo skupaj zbrali kar 107
daril! 16. decembra smo obiskali premierno
predstavo Dohodnina v izvedbi KUD Vajkarda
Šmartno, konec meseca pa smo bili del Po
deželja v praznični Litiji, kjer ste se lahko na
naši stojnici pogreli ob čaju, kuhančku ali se
posladkali z domačimi piškoti. Leto smo zaklju
čili z adventnim iz
letom, tokat smo
se odpravili na jug
k sosedom. Obi
skali smo namreč
adventno okrašen
Zagreb, se spre
hodili po čudovito
okrašenih trgih in
poskusili, kakšno
kuhano vino pripra
vijo Hrvati.
Januarja smo na
daljevali z zimski
mi radostmi - 6. 1.
smo se podali na
nočno drsanje v
okrašen center Ljubljane na drsališče Ledena
fantazija. 19. januarja smo na sedežu kluba
gostili potopisni večer in izvedeli vse o tem,
kako je, če se poleti podaš na počitniško delo
v ZDA. Družili smo se tudi medklubsko! 20. 1.
smo se odpravili v Zagorje in izvedli prijateljsko
tekmo med Kliše klubom in Šklabom - Klubom
zasavskih študentov. V sproščenem vzdušju je
padla marsikatera nova ideja o možnostih po
vezovanja tudi izven občinskih mej. Prvi mesec

v letu smo zaključili z izobraževalno-zabavno
soboto, kjer smo se aktivisti Klišeja poučili o
študentskem organiziranju v Sloveniji, sledil pa
je teambuilding, ki v ekipi zagotavlja višjo pro
duktivnost in povezanost.
V novem letu z nami ostajajo naše redne član
ske ugodnosti: fitnes, pro jumping, ugodno
fotokopiranje in inštrukcije. V ponudbi z novim
letom tudi cenejše Lamfit bootcamp vadbe in
odbojka! Februar pa bo poln kot še nikoli: 8.
februarja bo na Klišeju dan odprtih vrat, zato
vabljeni vsi, ki si nas želite pobližje spoznati.
Zvečer organizi
ramo Prešeren
kviz o slovenski
literaturi, da se
poklonimi tudi
našemu najve
čjemu pesniku.
Kot običajno, bo
Kliše tudi letos
del
pustnega
dogajanja! Ude
ležili se bomo
tradicionalne
litijske povorke,
zvečer pa za vas
pripravljamo
noro zabavo v
maskah! Zavrteli se bomo v plesnih ritmih Mo
drijanov, se vidimo (četudi se maškare mogoče
ne prepoznamo) v Športni dvorani Litija, s pri
četkom ob 20.00!
15. 2. smo organizirali hitri tečaj ruskega jezika.
17. 2. smo se odpravili na nočno sankanje na
Veliko planino, 24. 2. pa gremo na smučanje
v Bad Kleinkirchheim. Redno spremljaj našo
facebook, spletno ali instagram stran, da ne
zamudiš ničesar!

ZAKAJ TAKO RADA HODIM
V KNJIŽNICO
Hodila sem po pro
metni ulici in nenado
ma se je pred mano
pojavila skupina os
novnošolcev. Bili so zgovorni in glasni. Poslu
šala sem jih in si nehote zapomnila ta pogovor:
»Komaj sem čakal zvonca! Ta zgodla mi gre
res na živce,« je rekel fant.
»Men‘ tud‘!« je pristavil skuštranec.
»Jaz pa sovražim matematkarco! Tako je teč
na, da bom znorel do konca leta,« je spregovo
ril eden izmed njih.
»Jaz pa ne,« je rekla deklica, »meni pa je ma
tematika dobra in tudi profesorica je poštena.
Se bomo vsaj dobro naučili in nam bo drugo
leto lažje.«
»Meni pa je bilo
danes najbolj všeč pri
slovi. Govorili smo o
življenju in delu Fran
ceta Prešerna. To me
zanima, ker tudi jaz
rad napišem kakšno
pesem.«
»Zdaj si me spomnil
na najbolj zabavno
učiteljico na šoli,« je
rekla skodrana črno
laska.
Otroci so se ustavili
in jo obstopili.
»Najbolj zabavno? Me pa res zanima, katero
imaš v mislih,« je rekel jeznoritež.
»Katero le? Knjižničarko! Vedno je vesela in
tako rada nam pove kakšno svojo zanimivo
zgodbo. Smejimo se in pogovarjamo o vsemo
gočem.«
»To je res. Tudi nam je zadnjič pripovedovala
o kokoški, ki je hodila nazaj,« se je zasmejal
deček, ki se je še malo prej jezil na ves svet.
»Jaz je pa nisem slišala in tudi verjamem
vama ne. Kokoš, ki bi hodila ritensko! Le kdo
je še kdaj slišal kaj takega?« se je oglasila
dolgolaska.
Hodili so počasi, malo naprej, malo nazaj, kot
da bi oponašali smešno kokoško, deček pa je
takole pripovedoval knjižničarkino zgodbo:

»Ena mojih kokošk se neko jutro ni mogla
premikati. Kar čepela je v kotu. Če ne poskr
bim zanjo, sem pomislila, se ji ne piše dobro.
Pripravila sem ji poseben prostor in jo začela
negovati. Tale moja Črnuha mi je kmalu začela
vračati skrb z živahnim oglašanjem. Vsak večer
sem jo vzela v naročje in skupaj sva naredili
nekaj krogov po sadovnjaku. S krempeljci se
je vedno oprijela mojega prsta in radovedno
opazovala okoli sebe. Nekega dne pa … Črnuha
je shodila! Samo kako: ni hodila naprej, ampak
nazaj! Zabavno, a za kokoško nič prijetno. Šlo
je, dokler ni naletela na kakšno oviro, kjer se
je zagozdila in tam nemočno čakala na mojo
pomoč. Uboga reva je imela težave tudi s hra
njenjem: bolj ko
je hotela priti do
skledice, bolj se
je od nje odda
ljevala – tako da
mi ni preostala
drugega, kot da
sem jo podpirala
za ritko. Črnuha
je bila vsak dan
bolj živahna in
glej čudo! Nekega
dne je enostavno
prestavila v prvo
in sedaj veselo
hodi naokoli tako
kot ostale kokoške; pa še vsak drugi dan znese
jajčka.«
Otroci so se smejali in govorili vse mogoče na
račun te poškodovane kokoši.
Na križišču so se razšli, jaz pa sem nadaljevala
svojo pot, a hudomušna zgodba te knjižničarke
mi bo ostala za vedno v spominu. Gotovo se
bom nanjo spomnila takrat, ko bom poslušala
o pomanjkanju kulture, o vse slabši rabi slo
venskega jezika, o upadanju bralnih navad. Pa
tako malo je potrebno, da pritegnemo in nav
dušimo mlade bralce za branje in lep slovenski
jezik. Z izvirnostjo posameznikov, z ljubezni
jo in humorjem bi marsikdaj lahko želi lepše
rezultate.

Darinka Kobal

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

Na zdravje!
V prisotnosti Boruta Pahorja, Mira Cerarja, Milana Kučana in vseh nas, so na
podelitvi Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada v Cankarjevem domu govorili
predvsem o tem, da se država premalo meni in slabo podpira umetnike in kulturo. Na sto
načinov so ponavljali gloso, ki jo je že Prešeren
napisal pred 184-imi leti: »on živi, umrje brez
dnarja.« Vinko Möderndorfer (glavni za Prešer
nov sklad) je rekel, da je zdaj hujše stanje, kot
je bilo kdaj koli prej. Včasih se je vlada odkrito
z nasiljem borila proti kulturnikom, zdaj pa jih
ignorira. Vsi smo ploskali, tudi politiki v prvi vr
sti, ki ignorirajo kulturo. Zdravica (vesela pesem
– napitnica), ki jo je zelooo žalostno in patetič
no povedala Silva Čušin (pač vse v stilu priredi
tve – Glosa), kot da smo prišli na pogreb kulture
in umetnosti.
Kaj pravite zakaj imamo Slovenci največ kultur
nikov in umetnikov na prebivalca, zakaj imamo
največ športnikov, zakaj imamo največ raznih
revij, radijskih postaj, pevskih zborov, zakaj ho
dijo naši otroci na balet, klavir, treninge, na ra
zno razne aktivnosti, zakaj …. smo narod, ki ima
državni praznik posvečen pesniku – le zakaj!?
Vam povem zakaj? Zato, ker nam to daje moč, da preživimo in se razvijamo. »Stati in obstati«
je pred 500 leti že Trubar. V
NOB so nam pomagale drob
ne Prešernove knjižice, da
smo vztrajali in se osvobodili
in tudi zdaj nam bodo. Na GE
OSS-u smo se od vladne igno
rance že čisto odgradili. In kar
se zgodi v srcu, slej ko prej
preplavi vse.
Za razliko od Glose v Cankar
jevem domu, je bila prireditev
na GEOSS-u, v nedeljo, četrte
ga februarja, polna optimizma
in dobre volje, saj so nam pev
ci iz Tuštanja prešerno zapeli,
govor Direktorja JSKD Marka
Repnika je bil poezija – DO
BESEDNO. Če ne verjamete,
ga lahko najdete na spletu:
http://www.vace.si/repnik.
htm. Anka Kolenc je predsta
vila glavni steber Prešernove
ustvarjalnosti: Ljubezen. Uži
vajmo v ljubezni do vsega!
Zvonček Norček
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DRUŠTVA

DOM TISJE

DOMSKA TIHA KNJIGA

Za srečo in zadovoljstvo človek potrebuje, prije
tnega sogovornika, nasvet, ustvarjanje, razume
vanje in motivacijo. Pri tem imajo pomembno vlogo knjige, lepi
spomini na otroštvo in delo, kakor tudi z leti pridobljeno znanje,
ter življenjske izkušnje.
V ta namen smo v Domu Tisje v
okviru delovne terapije ustvarili
Domsko Tiho knjigo, ki je po
memben terapevtski pripomo
ček.
S svojo vsebino stanovalce po
mirja, ker je že sam dotik strani
prijeten, hkrati jim aktivira različne čute. Njena sporočila so
nežna, prijetna, pomirjujoča in življenjska. Prav zaradi tega se
jo lahko dotikajo in berejo vedno znova in znova. Strani knjige
so nekoliko nevsakdanje velikosti,
kar pri bralcu še dodatno spodbudi
radovednost in domišljijo. Nareje
na je iz naravnih materialov, ki so
stanovalcem poznani. To so les,
blago, vrvice, strukturirani papir in
tudi denar, ki marsikomu pomeni
varnost v življenju.
Tiha knjiga je namenjena vzdrževanju in usposabljanju finomo
toričnih funkcij, boljši koncentraciji, potrpežljivosti, stimulaciji
možganov, urjenju spomina in seveda osebnemu zadovoljstvu.
Tako kot se lahko svobodno izražamo s petjem, plesom, igro,
smehom in s spontanim uživanjem življenja je Tiha knjiga dom
ska ljubljenka, ki privabi in navduši vsakega, mu odpira tajna
vrata, »Vrata knjige življenja«.

SPOMINSKA SLOVESNOST
NA TISJU

Dne 24/12-2017 ob 11. uri je bila na Tisju spominska slovesnost
v spomin na dogodke izpred 76 let, ki so se dogodili prav pred
praznovanjem božiča. Rekli bi, da je Božič čas miru in prijatelj
stva, toda nemški okupatorjevi vojaki tega niso upoštevali, zato
je bilo na Tisju 24. decembra 1941 povsem drugače.. To je bil
dan ko se je zapisal v zgodovino slovenskega naroda, kot dan,
ko se je partizanska enota pod vodstvom komandanta STANETA
KVEDRA TOMAŽA spopadla z redno nemško vojsko.
V surovem sistemskem, pedantnem preganjanju in odstranje
vanju aktivistov OF na terenu in enotah maloštevilnih borcev po
četah na Štajerskem so tudi OF in NOB v tej pokrajini spravili na
koleno. Zato je bil 2. štajerski bataljon poslan v pomoč iz dolenj
skih pokrajin na Štajersko. Cilj bataljona je bil preboj preko mo
stu v Litiji na Štajersko v noči na BOŽIČ, ko naj bi okupatorjeva
posadka v Litiji veseljačila. Bataljon z 67 borci je prišel na Tisje,
kjer je imel postanek, počitek in čiščenje orožja. Toda tega dne
so lovci in policisti iz litijske posadke šli na lov v revir na Tisju,
da bi ustreli divjačino za praznovanje, vendar je pri tem prišlo do
odkritja bataljona, kasneje pa do obkolitve ter napada.

Novice iz ČD Litija

AKTIVNI REATIVCI 77

V soboto 16. januarja 2018 smo imeli v
gostilni Kovač 41. zbor članov društva.
Pregledali smo delo društva v letu 2017,
planirali večje dogodke v društvu za leto 2018, sprejeli novega
člana, podelili priložnostna darila za najštevilčnejšo udeležbo
na rekreaciji in sprejeli nekaj sprememb v statutu društva. Po
zboru smo potrdili datum druženja vseh članov z navijačicami
društva v restavraciji Valvazor 27.1.2018.

Na srečanju smo ob prijetni glasbi izmenjavali izkušnje in obuja
li spomine na prijetne dogodke zadnjih let. Ni manjkalo smeha
in prepevanja. Plesalo se je do jutra. Z vsakoletnim druženjem
dokazujemo našo povezanost in prijateljstvo, katero je potreb
no za uspešno delovanje vsakega društva.
Dušan Jovanovič

KURBOS
GOSTILNA

V teh za bataljon v izredno težkih in nevarnih okoliščinah sovra
žnega napada, so se borci bataljona prebijali iz ležišč v skednju,
štalah in iz hiše ob neposrednemu metanju bomb-štilaric proti
nasprotniku, brez opreme in povsem presenečeni.
Junaštvo fantov in njihova izurjenost je pomagala zaustaviti pri
tisk nemških vojakov že med stavbami, zato so se lahko orga
nizirali za obrambo in nato organiziran umik iz Tisja preko meje
na italijansko stran ter se utaborili okoli cerkve na Primskovem.
Spopad na Tisju je bil za našo NOB izredno psihološko in poli
tično pomemben zato, ker je bil to prvi voden vojaški bataljon
ski spopad z nemškim okupatorjem in zelo odmeven v vodstvu
tretjega rajha.
Na letošnjem spominskem srečanju je navzoče pozdravil pred
sednik združenj borcev za vrednote NOB Mirko KAPLJA, ki je za
dolgoletno sodelovanje in ohranjanje spomina izročil priznanje
bivšemu dirigentu Partizanskega pevskega zbora tovarišu Fran
cu GORNIKU in praporščaku Cimerman Bojanu iz ZB Kresnice.
Slavnostni govornik pa je bil član predsedstva ZZB za ohranja
nje vrednot NOB in vojaški analitik Milan GORJANC, ki je kri
tično ocenil situacijo, v kateri je prišlo do tega boja na Tisju
predvsem v času organiziranja domobranstva pod okriljem ri
mokatoliške cerkve, ki tudi v današnjem času organizira maše
zadušnice, srečanje vernikov v kočevskem Rogu, Hudi jami, Te
harjih za žrtve totalitarnega sistema, na žrtve, ki so jih povzročili
domobranci pa namerno pozablja (žrtve v URHU) in drugod),
temu sledijo tudi vidni predstavniki države z udeležbo na teh
srečanjih.

SLO - Prlekija

Miran Kurbos s.p.
Noršinci 7, 9240 Ljutomer
Gsm: +386 41 663 355
Tel & Fax: +386 2 581 13 05
E-mail: mirankurbos@gmail.com

Ko veš kje dobro ješ!

Gostilna KURBOS leži ob glavni cesti Ljutomer-Radenci, v bližini termalnih kopališč Banovci,
Terme 3000, Radenci, Bioterme ... .
Primerna za družbe izletnikov, poroke, zaključne
družbe ... . Sprejmemo lahko do 200 gostov.

Spoštovani občani in občanke, dokler se bomo ožarjenih lic in
s takim spoštovanjem in žarom tudi z našimi mladimi srečevali
in obujali ter ohranjali spomine na vrednote partizanskega boja
tudi tu na Tisju in seveda sodelovali tudi v obrambi domovine,
če bo to potrebno, bo naš slovenski narod v samostojni državi
živel ponosno tudi pod žarom rdečih partizanskih zvezd in pra
porov, govoril slovenski jezik, pil zdravo in čisto vodo ter peli
slovenske pesmi, tudi tiste plemenite iz časov borbe.
Tako so se tudi ob tem srečanju razlegale borbene partizanske
pesmi, ki jih je zapel partizanski pevski zbor. Povezovalec pro
grama in tudi recitator je bil Zlato ZAVRL.
Hvala vsem, ki prihajate na to spominsko srečanje in ohranjate
spomin na borce. ki so se borili proti okupatorju in domačimi
izdajalci in mnogi dali svoja življenja za svobodo.
Ciril Golouh

Spominskega srečanja so se udeležili številni občani iz Litije,
Šmartnega pri Litiji, Zasavja, župan občine Litija Franci ROKA
VEC, župan občine Šmarno pri Litiji Rajko Meserko, upokojena
generala Mirko Mirtič, Lado Kocjan ter legendarni komandant
Franc Sever Franta.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program v katerem so so
delovali Partizanski pevski zbor pod vodstvom dirigenta profe
sorja Iztoka KOCENA s harmonikarjem Brankom SLADIČEM,
Zasavski rogisti, častna straža slovenske vojske ter praporščaki
zveze združenj borcev Litija Šmartno, združenja Sever, združe
nja vojnih veteranov za Slovenijo ter praporščaki območnih or
ganizacij ZB.

Medtem ko naše čebele še počivajo v zimski gru
či, smo čebelarji ČD Litija že zelo aktivni. Marsikaj
je potrebno postoriti do takrat, ko se začne delo
s čebelami. Letos smo pohiteli z občnim zborom,
ki je bil tudi volilni. Izvolili smo novo staro vodstvo, saj je bila želja
članov, da stara ekipa vodi društvo še naslednja štiri leta. Podelili
smo priznanji dolgoletnima zaslužnima čebelarjema. Jože Drno
všek je prejel priznanje ČASTNEGA ČLANA DRUŠTVA za dolgo
letno in pozitivno delo v društvu, Ivan Dremelj pa priznanje ZA
ZASLUGE PRI RAZVOJU ČEBELARSTVA, za svoje inovacije in
vzrejo matic, ki so potovale v različne dele sveta.
Tudi čebelarji se lahko pohvalimo, da smo vsaj malo podobni na
šim čebelicam po delavnosti. V zadnjih štirih letih smo v društvu
izvedli kar nekaj projektov, na katere smo lahko ponosni. Uredili
smo čebelarsko sobo v Ribiškem domu v Litiji, pripravili smo
nova pravila društva, sodelovali na dnevih slovenske hrane v
vrtcih in šolah, promovirali čebelarstvo, lokalno pridelan med in
ostale čebelje izdelke. Vodili smo čebelarski krožek, seznanjali
otroke in šolarje o pomenu čebelarstva in o življenju čebel.
Eden naših zadnjih zelo uspešnih projektov je popolna obnova
društvenega čebelnjaka. Čebelnjak je bil v zelo slabem stanju,
saj se ni bistveno obnavljal vse od leta 1979, ko so ga prestavili
iz Gradiških Laz v Pogonik. Sedaj je zelo lepo obnovljen in mi
slim, da bo še dolgo služil svojemu namenu.
Izobrazili smo tudi nekaj novih čebelarjev, ki že uspešno čebe
larijo. Društvo šteje skoraj 130 čebelarjev in podpornih članov.
Upravni odbor se sestaja v zimskem času, vsak prvi ponedeljek
v mesecu ob 18 uri v Ribiškem domu. Takrat razpravljamo o
delu društva, o oskrbi čebeljih družin in o novostih katere se
dogajajo v čebelarstvu. O vsem tem naše člane obveščamo na
naši spletni strani, preko elektronske pošte pa tudi pisno. Vse
naše seje so konstruktivne in potekajo v prijetnem vzdušju.
Upam, da bodo naši člani tudi v naslednjih letih zadovoljni z
delom upravnega odbora društva.
Čebelarji ČD Litija želimo, naj v letu 2018, naše čebele z opra
ševanjem vsem priskrbijo obilen pridelek, nam čebelarjem pa
obilno bero medu. Za konec še čebelarski pozdrav – NAJ MEDI!
Za ČD Litija Srečo Rozina

V nebesih sem doma, to oznanjujeta
mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.
V nebesih sem doma, od tega ne sveta
nebes se veselim, tja priti si želim.
A.M. Slomšek

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

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V SPOMIN

Zapustila nas je naša draga mama

dragemu atu

Mirno je v Bogu zaspal naš dragi mož, oče, stari oče in pradedek

RUDOLF VOZELJ
28.1.1928 – 31.12.2017
iz Zgornjega Loga pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste nam izrekali sožalja, prinašali cvetje in sveče ter darovali za svete maše in Cerkev. posebna zahvala g. župniku Jožetu Tomšiču
za lepo opravljen obred, pevcem Lipe za lepo pesem, trobentaču za zaigrano Tišino in pogrebni službi KSP Litija ter vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji zemeljski poti.

Nemirno zre oko čez polje, ravan,
išče te znova in znova, vsak dan.
Prešine me misel na novo pomlad,
ko vzklijejo semena, kar imel si rad.
(H.O.D.)

IVANA PENČUR
11.10.1934 – 15.1.2018
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za opravljen obred,
pogrebni službi KSP Litija, pevcem za zapete pesmi in trobentaču.

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Vsi njegovi bližnji

9.4.1931 – 17.2.2017

Neizmerno te pogrešamo.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njeni
V tihi spomin človeku,
ki smo ga imeli radi.
V mislih in srcu bo vedno z nami.

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

EDIJU OKORNU

Oj zbogom mamica,
v nebesih te veselje čaka,
ki videlo ga ni oko,
tam bridka solza vsaka,
se v biser spremenila bo.

Z A H VA L A
V SPOMIN
2.2.2018 je minilo eno leto odkar nas je mnogo prezgodaj
zapustila naša draga

HELENA LAVRIN
Hvala vsem,
ki jo ohranjate v lepem spominu,
prižigate sveče in postojite
ob njenem grobu.

Z A H VA L A
Ob boleči izgubi očeta, dedka, brata in strica.

STANISLAV SLADIČ

17.1.2018 je za vedno zaspala naša draga mami,
babica, sestra, tašča, svakinja

JOŽEFA BAJEC
iz Tihaboja 17,
Gabrovka pri Litiji

iz Brezovega
5.10.1954 – 15.1.2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem, pogrebni službi
KSP Litija, pevcem Lipe, g. župniku za lepo opravljen obred, ge. Heleni
za govor, cvetličarni Tila ter vsem, ki ste mu stali ob strani in mu pomagali v težkih trenutkih njegove bolezni ter ga pospremili na zadnjo pot.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za vsa izrečena sožalja, tolažilne besede, darovane sv. maše, cvetje
in sveče. Hvala pogrebni službi Perpar in moškemu pevskemu zboru
Prijatelji iz Šentvida pri Stični, gospe Heleni Perko za ganljive poslovilne
besede ter gospodu župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen pogrebni obred s sv. mašo. Prisrčna hvala vsem, ki ste jo v tako velikem
številu pospremili na njeni zadnji poti.
Vedno boš z nami v naših srcih!

Vsi njegovi

Vsi njeni
Optimist si bil do zadnjih dni,
a pošle so ti moči, zaprl trudne si oči.
Besede tvoje so v ušesih nam ostale,
veliko smisla za življenje so nam dale.
Ata hvala ti, sedaj pa mirno spi!

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

Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da nazaj te več ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.
Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala Ti,
dobrota tvojega srca
nikdar ne bo pozabljena.

Z A H VA L A
Zapustil nas je predragi

JOŽE HRIBAR
iz Moravč pri Gabrovki
2.10.1928 – 26.1.2018

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, ki ste nam stali ob
strani v času njegove bolezni in ob njegovem slovesu darovali za cvetje,
sveče, maše in v dobre namene.
Hvala osebni zdravnici dr. Tanji Ptičar, dr. Stanetu Ptičar, vsem medicinskim sestram, medicinskim tehnikom, reševalcem, osebju Lekarne Litija,
UKC Ljubljana. Posebna zahvala patronažni sestri Mateji Okrogar za
njeno srčno nego na domu, patronažni sestri Tini, dr. Milojki Jutršek za
zadnji obisk na domu, g. župniku Stanislavu Škufci za lep cerkveni obred,
p. Igorju Salmiču in sobratu iz Rima, ministrantki Mariji, ministrantom,
korskim pevcem, združenim pevcem Lipa Litija in Polšnik za lepo petje,
Heleni Perko za ganljiv govor, gasilcem PGD Gabrovka in ostalim gasilcem
iz GZ Litija in regije Ljubljana 3, KSP Litija in vsem, ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Žalujoči: sin Jože z družino, hči Ivanka z družino ter ostali sorodniki

V SPOMIN

V SPOMIN

15.2.2018 je minilo 12 let odkar nas je zapustil dragi mož,
oče in dedek

Mineva 8 let odkar nas je zapustil dragi mož, oče,
dedek, pradedek in prapradedek

AVGUST VORŠIČ

ANTON SMERDEL

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

Žena Marta, hčerka Mateja in sin Marko z družino

iz Sp. Loga

Hvala vsem, ki ga hranite v lepem spominu
in postojite ob njegovem grobu.
Je čas, ki da in je čas, ki vzame.
Je čas, ki celi rane
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.
Vsi, ki te pogrešamo

Tam kjer murke cveto,
tam kjer ptički pojo, v lepi Dragi ,
tam kjer encijan plav
ves prešerno bahav nežno vabi.
V to dolino zeleno
me vleče tako kot v nobeno.
V njej avrikelj prijazno obdaja
pozdravlja me s srajčko rumeno.
(Avsenik)

Z A H VA L A
Ob mnogo prerani izgubi našega dragega moža, očeta, dedka,…

ANTONA KRAFOGEL

po domače Krafogelnovega Zvoneta iz Spodnje Jablanice
8.8.1948 – 30.1.2018
Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih
stali ob strani in čutili z nami. Hvala za vsak stisk roke in tolažilne besede,
prineseno cvetje in sveče, ter darovane svete maše. Hvala vsem, ki ste
nam nudili pomoč in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala
vsem, ki ste sodelovali pri žalni sveti maši, še posebej duhovniku g. Vinku
Malovrhu za lepo opravljen obred in duhovniku g. Janezu Kvaterniku za
tolažilne besede. Posebna zahvala gre gasilcem PGD Jablanica za ganjljivo
zadnje slovo, pevcem za lepo odpete pesmi, sorodnikom, sosedom in
prijateljem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste z našim Zvonetom delili radost življenja,
se veselili z njim, ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči žena in otroci z družinami.

www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

juha, enolončnica,
solata in ostale jedi
iz menija malic
Cena malice:
4,90 EUR
Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...
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NOGOMETNI KLUB KRESNICE

TENIS KLUB AS

NOGOMETAŠI NK KRESNICE PRIČELI S
PRIPRAVAMI ZA NOVO NOGOMETNO SEZONO

MARK MESARIČ IN TOM AŠIČ KOVAČ
ZMAGOVALCA TURNIRJEV TZS

Začele so se priprave za novo nogometno sezo
no pomlad 2017/18. Članska ekipa je že odigrala
prvo prijateljsko tekmo z tretje ligašem NK Tabor
iz Ljubljane. Tekma je bila odigrana na umetni tra
vi na Ježici. Ker je bil to prvi kontakt z žogo je bil
rezultat –poraz pričakovan.
Treningi potekajo dvakrat do trikrat tedensko, ob
vikendih pa prijateljske tekme. V februarju in za
četku marca so dogovorjene tekme z Rudarjem iz
Trbovelj, Komendo, Jevnico, Dragomer in še z ne
katerimi klubi, kjer termin še ni dogovorjen. Igralci
trenirajo pod vodstvom trenerja Jurija Sajovica.

CICIBANI so najbolj zagnani,
saj trenirajo preko celega
leta in to dvakrat tedensko.
Treningi so zunaj na trav
natem igrišču, v zimskem
času pa v dvorani Športne
ga doma. Igralce pripravlja
ta trenerja Joško Nejedly in
Darko Kocijančič.
V zimskem prestopnem roku
ne bo veliko sprememb. Ne
kaj igralcev je odšlo, več pa
jih bo prišlo in okrepili bodo
člansko ekipo. Pri mlajših pa
je prihod odvisen od števila
rojstev v kraju in okolici.
Poleg nogometa se otroci
ukvarjajo tudi z drugimi de
javnostmi. Te dni smo jih dobili pri smučanju. Postavili so montažno vlečnico in ob navijanju obilo
ljudi uživali v zimskih radostih. 
Jože Kovič

Kuharski mojster

Tokrat vam predstavljam izvrstnega kuharskega mojstra, ki poleg svojega poklica
teče tudi maraton. Tako kot Dušan, je tudi on motor v našem društvu.
Nikoli ne bom pozabila poznega jesenskega treninga, ko smo se ravno pripravljali
na ljubljanski maraton. Naš
cilj je bil Javorski pil, vse
ga skupaj 30 km. V pogovornem tempu
smo neznansko uživali, nekje po 15 km,
pa Peter začne Žigu razkrivati svoje ku
harske skrivnosti. Vneto sta razpravljala
o ajdovih žgancih s česnovo omako in po
pečeno srno. Pocedile so se nam sline,
krulilo nam je v želodcu in kar naenkart
smo vsi postali lačni. Od takrat naprej
Peter skrbi za naše lačne želodčke.
Začel je teči po 50 letu. Do prvega kora
ka ga je pripeljala notranja stiska. Doži
vel je dno in uspel zbrati pogum, da se je
soočil z načinom življenja, ki ga je peljal v
propad. Poiskal je strokovno pomoč in se dvignil iz teme. Sprejel je nekatere oblike odgovornosti
in zaživel svobodno. Vedel je, da mora poiskati neko družbo istomislečih ljudi, v kateri bo lahko
rastel in razvijal svoje potenciale. Vsakdanji tek je za Petra postal nuja, ker je prav to za njegovo
dušo odrešujoče. Ob njegovih resnično
močnih življenjski izkušnjah, se lahko
le razveselimo spoznanja, kako lahko
smo srečni, da imamo drug drugega in
vemo, da nikoli ne bomo ostali sami,
sami predvsem v težkih trenutkih. Peter
je dokaz, da se vse da, če se le hoče.
Prvi maraton je pretekel pred 3 leti v Tr
stu, ter sebi in drugim dokazal, da je mo
čan kot medved, tako na telesni kot na
osebnostni ravni. Poleg druženja na tre
ningih, zelo dobro kuha in je tudi dober
mož in oče. Vsakodnevni tek ga jekleni
in mu daje moč, da ostaja zvest sam
sebi in svojim obljubam. Na maratonih
vedno požanje najbolj občudujoče aplavze. Mladim daje zgled z dejanji in ne z nasveti. Peter,
ostani tako pozitiven še naprej. 
Mia Loc

Judo v Litiji

V Litiji zanimanje za borilne veščine vedno bolj narašča. Letos smo prvič začeli tudi z vadbo
JUDA. Judo je japonska borilna veščina, ki v prevodu pomeni »mehka pot«. Njen začetnik je
Jigoro Kano. Je goloroka veščina, ki vključuje borbo stoje ter na tleh in ne uporablja udarcev,
ampak izkoristi silo nasprotnika in jo uporabi v svojo korist. Judo je odličen šport, ki vpliva
na psihološko stabilnost, vztrajnost ter enakomerno fizično krepitev telesa mladega
človeka. Smisel in namen juda je, da pridobimo na miru, samozavesti, razsodnosti, zaneslji
vosti, usposabljanja duha in telesa in oblikovanju karakterja. Po Unescu je judo najboljši šport
za celosten in enakomeren otrokov psiho-fizičen razvoj.
ZAKAJ POSTATI JUDOIST?
Je vadba, kjer se otrok nauči vrednot spoštovanja, discipline in lepega vedenja. Bistvo juda
ni zgolj v tekmovalnosti, ampak tudi v prijateljskem obnašanju, strpnosti, zabavi, navdušenju,
napetosti, medsebojnem sodelovanju, gradnji osebnosti in krepitvi občutka odgovornosti.
Vadba je namenjena učenju osnov juda. Kandidati se naučijo osnovnik tehnik padanja, metov
in parterne tehnike. Vadba je intenzivna, saj temelji tudi na pridobivanju vzdržljivosti in moči.
Vzrok za 70% poškodb pri otrocih je padec pri igri, pri skoku z višine, pri vožnji s kolesom ali z
rolerji. Zato je potrebno otroka naučiti pravilnega oz. varnega padanja in obvladovanja položa
ja telesa v prostoru – vse to pa omogočajo prav osnovni elementi juda!
Vadba poteka pod vodstvom izkušenih mojstrov juda, v Športni dvorani Litija vsak to
rek in četrtek od 16.00 – 17.00 ure in je namenjena vsem otrokom od 1. do 7. razreda
osnovne šole. Vabljeni na brezplačen trening v februarju!
Informacije lahko dobite tud na spletni strani: www.ju-do.si,
e-mail naslovu: bostjan1306@gmail.com ali telefonski številki: 040/262-901
Katarina Kumer

Igralci Tenis kluba AS Litija so leto 2018 začeli
več kot odlično in sicer s kar dvema turnirski
ma zmagama na turnirjih TZS. Na turnirju do
18 let, ki se je odvijal
v Ljubljani, je bil ne
premagljiv Tom Ašič
Kovač, ki na poti do
finala ni izgubil niza,
za končno zmago pa
je Oblak Gašperja iz
kluba LTC Ljubljana
premagal z rezultatom
4:6 6:2 6:3 in osvojil 1. mesto. Le dober teden
za njim je na članskem odprtem prvenstvu v
Mariboru zmagal Me
sarič Mark. Za preboj
v finale je Mark v pol
finalu izločil 1. nosilca
turnirja Kovačič Tina iz
ŽTK Maribor z rezulta
tom 6:3 7:6, v finalu je
nato v treh nizih ugnal
še Velički Miha, prav
tako ŽTK Maribor, in
osvojil 1. mesto. Če
stitamo obema !
Uspešno so nastopali
tudi v mlajših katego
rijah. Pri dečkih do 14
let je uspešno nasto
pil Tomažin Jaka, ki se je uvrstil v četrtfinale,
Grošelj Rina pri deklicah pa je izgubila v 2.
krogu. Je pa Grošelj Rina dosegla izjemen re
zultat v starejši kategoriji, kjer se je na turnirju
deklet do 16 let, s prepričljivo zmago s 6:0 6:1
nad 8. nosilko Urh Natalijo iz Kranja,uvrstila v
četrtfinale. Tam je morala priznati premoč 1.
nosilki turnirja, mariborčanki Volk Zali-Ani, ki
pa je za zmago nad Rino potrebovala tri nize.
Na turnirju je uspešno nastopila tudi Poglajen
Pia, ki se prav tako uvrstila v četrtfinale, kjer
je bila nato od nje boljša končna zmagovalka
turnirja Viriant Maša iz Radomelj. V kategoriji
do 12 let je nastopil desetletni Žiga Šeško in
sicer v round robbin tekmovanju, kjer se je
brez težav uvrstil v A finale, ki bo v februarju.
Žiga Šeško je uspešno nastopil tudi na turnirju

do 11 let, ki ga je gostil Tenis klub AS Litija,
saj je bil tudi tokrat nepremagljiv in je dosegel
končno 1. mesto in tako znova dokazal, da je
najboljši v svoji starostni kategoriji.
Najboljši v kategoriji do 14 let je postal tudi
Bor Artnak. Bor Artnak, ki je uspešno nasto
pil na turnirjih Tennis Europe v Ryzanu (Rusija)
in Boltonu (VB), ter nato še na ekipnem Evrop
ske prvenstvu v Nemčiji, je z vsemi zmagami
(1x četrtfinale posamezno, 2x polfinale dvojic,
3 zmage posamezno in dve zmagi dvojic na
evropskem prvenstvu) nabral zadostno mero
evropskih točk, da je najvišje uvrščeni sloven
ski tekmovalec na evropski teniški lestvici in
sicer je trenutno okrog na 34. mestu evropske
teniške lestvice, vse to pa ga uvršča tudi na 1.
mesto slovenske teniške lestvice do 14 let. Če
stitamo !
REKREACIJA
Zimska rekreativna liga AS je že globoko v dru
gi polovici in nobeden od favoritov še ni naredil
kakšnega večjega spodrsljaja. Največji derbiji
in boji za vrh v vsaki posamezni ligi bodo tako
še sledili in obeta se prav razburljiv zaključek
ligaškega tekmovanja. V 1. ligi je na vodilnem
mestu Ašič Alojz, sledijo mu Smrkolj Alojz in
Bric Bojan. V 2. Ligi je na 1. mestu Begič Jasmin
pred Rozina Srečom in Kovačič Tilnom. Vrh 3.
Lige krojijo Ravnikar Matic, Torkar Andrej in
Bukovec Zlatko, v 4. ligi pa je na 1. mestu še

neporaženi Klemenčič Simon, sledita mu Žižek
Miha in Novak Janez. Vse ljubitelje tenisa vabi
mo na oglede tekem vsako soboto in nedeljo v
tenis center AS Litija.

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

POLAGANJE PASOV V TAEKWONDO KLUBU
ŠMARTNO LITIJA

Kot vsak januar je tudi letos zaznamovan s
polaganjem pasov. Polaganje pasov pome
ni napredovanje v znanju taekwondoja in s
tem nagrado za ves vložen trud v preteklih
mesecih.
Taekwondo je borilna veščina, ki izvira Ko
reje. Je samoobrambi namenjen neoborožen
boj in v dobesednem prevodu pomeni: Tae nožna tehnika, Kwon - ročna tehnika in do umetnost ali način življenja. Pri Taekwondoju
je največji poudarek na naravnem gibanju, s
katerim obvladujemo telo. Uči nas potrpljenja,
vztrajnosti, strpnosti in sproščenosti ter nam
pomaga razumeti delovanje našega telesa. Je
idealna oblika vadbe, ki združuje vse elemente
za pravilen razvoj telesa in je primerna oblika
vadbe za vsa življenjska obdobja in različne te
lesne sposobnosti.
Pasovi pri taekwondoju pomenijo nivo znanja
in imajo tudi simbolni pomen. Ločijo se po bar
vah:
- Bel pas - pomeni nedolžnost, oseba, ki nima
predhodnega znanja taekwondoja, korenine
drevesa, kjer se vse začne.
- Rumen pas - predstavlja zemljo iz katere dre
vo vzklije in se v njej zakorenini, ko učenec
osvoji osnove taekwondoja.
- Z elen pas - Označuje rast, učenec začne razvi
jati taekwondo sposobnosti in drevo zraste iz
zemlje.

- Moder pas - Pomeni barvo neba proti kate
remu drevo odrašča , ko znanje taekwondoja
napreduje.
- Rdeč pas - Označuje nevarnost, v prvi vrsti
učenca opozarja na samokontrolo in nasprot
nika na nevarnost.
- Črn pas - Nasprotje bele, označuje hkrati
duševno zrelost, samokontrolo, nedovzetnost
za strah in temo ter obvladovanje taekwon
doja.
Tokrat je pri polaganju napredovalo na višjo
stopnjo kar devetindvajset članov kluba. Pre
cej je bilo začetnikov do rumenega pasu, naj
višja stopnja napredovanja pa je bila rdeč pas.
Kot dokaz, da je taekwondo primeren za vsa
starostna obdobja je tudi starost članov, ki so
polagali pas, saj se razteza čez pet desetletij.
Vsi so pokazali veliko znanja pri izvajanju roč
nih in nožnih tehnik pri udarcih in obrambah.
Sledilo je izvajanje poomsae, ki so borbe proti
namišljenemu nasprotniku. Vsem članom če
stitamo za napredovanje in želimo uspešno
delo še naprej.
V februarju pa se zopet prične intenzivnejše
tekmovalno obdobje. Ena pomembnejših te
kem je svetovni pokal Slovenia Open, na kate
rem se bo srečala vsa svetovna elita taekwon
doja.
Eva Štangar
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KRIŽANKA / DRUŠTVA / OBVESTILA

NE PRE M IČNINE

MALI OGLASI

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

KUPIM razne stare pred
mete, odlikovanja, me
dalje, značke, bajonete,
čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kip
ce, slike, nakit, kovance,
knjige in druge starejše
drobnarije, ki jih morda
ne potrebujete več.
 051 740 430

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

nagradna križanka

sestavil:

Jože Vizlar številka: 207

Star mizarski ponk,
skrinje, kredence, cizo,
kripo, manjši voziček
lojtrnik, tapicirane sto
le iz 60.–70. let in osta
le stare stvari kupim.
 031 878 351
PRODAM ročne statve,
širina 90 cm s priborom.
 01 8981 379,
GSM: 031 385 950

IZ DELA OZRK LITIJA

Pregledali smo materialne zaloge v skladišču in pričeli dodatno zbirati
sredstva za nabavo manjkajočih prepotrebnih materialnih in prehrambnih
dobrin, s katerimi bomo lahko nemoteno pomagali socialno in materialno
ogroženim družinam, ki so jim te dobrine nujno potrebne.

AKCIJA ZBIRANJA HRANE ZA SOCIALNO OGROŽENE
V TRGOVINI LIDL

V sodelovanju s trgovino Lidl v Litiji, je v mesecu decembru potekala akcija zbiranja
hrane za socialno ogrožene. Kupci ste v posebne zbiralne košare lahko donirali izdelke
z daljšim rokom trajanja, namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom v
naši okolici. Zbrali smo polno košaro hrane, ki jo bomo razdelili pomoči potrebnim.
Za nesebično pomoč in ustvarjanje boljšega sveta se zahvaljujemo trgovini Lidl in vsem ,
ki ste v akciji sodelovali in prispevali.

ČLANARINA RKS OZ LITIJA

Po 33. členu statuta RKS Območnega združenja Litija, krajevni odbori KORK skrbijo za
opravljanje sprejetih nalog, med temi je tudi skrb za pobiranje članarine in prostovoljnih
prispevkov.
Članarina je pomemben vir za Vse krajevne organizacije RK
delo vsake KORK, da pa bi se si zadajo nalogo, da prosto
izognili različnim nepravilnostim voljci organizacije RK v prvih
(ki se tudi dogajajo), smo se od mesecih novega leta to nalo
ločili tudi letos, da vas seznani go izvedejo. Podajo se od vrat
mo o naslednjem:
do vrat in pobirajo članarino
• v sak prostovoljec, ki pobira oziroma poprosijo za članstvo.
članarino se mora predsta Priložen je obrazec - poobla
viti in pokazati pooblastilo stilo prostovoljcev za pobira
za zbiranje članarine,
nje članarine
voditi mora natančno evidenco
Danica Sveršina,
o pobrani članarini
sekretarka

Škode od divjadi in na divjadi - obvestilo

V skladu z določilom 1. odstavka 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št.
16/04, 17/08) lovska družina Litija obvešča lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov, da
morebitne škode od divjadi lahko pisno prijavijo na naslov LD Litija, Ponoviče 8, 1282
Sava ali ustno pri pooblaščeni osebi lovske družine, gospodarju LD, Petru Gradišku, na
GSM 040 185 105.
UO LD Litija

Idiopatska pljučna fibroza - suh kašelj
je lahko znak hude bolezni

Idiopatska pljučna fibroza (IPF) je redka bolezen pljuč, po odkritju katere bolnikom osta
ne v povprečju le še od dve do pet let življenja. Za bolezen predvsem starejših ljudi je
značilno brazgotinjenje pljučnega tkiva, zaradi katerega bolnik vse težje diha. Vzroka za
IPF ne poznamo, dejavniki tveganja pa so kajenje, delo ali bivanje v umazanem okolju in
genetika.
Znaki IPF so neznačilni - suh kašelj, težka sapa, pokanje v pljučih in betičasti prsti. Zato
je pot do diagnoze pogosto dolgotrajna. Čeprav je, kot opozarja prim. Katarina Osolnik,
dr. med., s Klinike Golnik, za bolnike z idiopatsko pljučno fibrozo najbolj pomembno
prav pravočasno odkritje bolezni: ˝Če bolezen odkrijemo v zgodnejši fazi, je možnost
zdravljenja boljša. Ko zdravnik posumi na IPF, mora bolnika takoj napotiti k specialistu
za pljučne bolezni.˝
Prosite za dodatne preiskave, če težave z zadihanostjo in kašljem ne pojenjajo, svetu
je predsednik Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Mirko Triller, ki bolnike poziva naj
svojemu zdravniku vedno povedo, kako se zares počutijo.
Možnosti zdravljenja IPF so omejene. Ena od možnosti je transplantacija pljuč, ki je
primerna le za nekatere bolnike, večino pa po obravnavi na posebnem konziliju Klinike
Golnik zdravijo z antifibrotiki, ki upočasnijo upad pljučne funkcije. V napredovali fazi
bolezni bolnike zdravijo s kisikom, zdraviti morajo tudi pridruženo srčno popuščanje
in lajšati hud kašelj.
Na koncu bolnikom z
IPF omogočijo palia
tivno obravnavo. »Zelo
pomembno je, da se
z bolniki in svojci od
krito pogovorimo, saj
večina za IPF sliši pr
vič in take diagnoze ni
lahko sprejeti,« sklene primarijka Katarina
Osolnik, dr. med.
Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov
Več informacij na
naši spletni strani
www.dpbs.si

Težje besede: ANOA, PSKOV, KADILO, NILS

Ime in priimek:

Izžrebanci križanke iz meseca januarja 2018, ki bodo prejeli
BON za veliko pizzo. Bon za pizzo bodo prejeli
v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Jelica Čebela, Ul. Luka Svetca 3, 1270 Litija
2. Franc Hribar, Sp. Log 34, 1282 Sava
3. Mira Potočnik, Moravška gora 2, 1274 Gabrovka

Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.3.2018 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjižico
ZGODBE IN POBARVANKE IZ DOMA TISJE. Pobarvanko
bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

Pokalni turnir v Litiji – PŠD NLP

Plesno društvo NLP je v vikendu 27. in 28.2.2018 organiziralo enega večjih plesnih tek
movanj v Sloveniji. V Litiji je plesalo preko 650 plesalcev iz cele Slovenije, zaplesali pa
so v več kot 50 različnih kategorijah. Pri projektu so sodelovali tudi številni pokrovitelji,
v prvi vrsti naj se zahvalimo Mestni skupnosti Litija, ki je vsem meščanom mesta Litije omogočila tudi
prost vstop, prav tako pa se za pomoč zahvaljujemo tudi zavarovalnici AS, Občini Litija in Emmi caffe latte.
Prireditev je imela prav poseben
čar tudi zaradi vseh ostalih članov
društva, ki so pridno usmerjali in
pomagali vsem obiskovalcem po
kalnega turnirja v modernih tek
movalnih plesih.
Animatorji našega društva NLP
so sodelovali tudi na 7. otroškem
živ žavu na pustno soboto, kjer so
zaplesali z vsemi otroki, ki so se
živ žava tudi udeležili. S svojimi
člani smo se udeležili tudi pustne
povorke, zaplesali smo ob priredbi
vsem znanega hita Despacito, ki
smo ga mi poimenovali Glasuj za
ples - LitijaCito. Besedilo so napi
sali trenerji in vaditelji, nekaj ver
zov pa so napisali tudi ostali člani našega društva. Video iz pustnega karnevala si lahko pogledate na naši
FB strani NLP Litija.

Prodamo
in
dostavimo
mlade
kokoši
nesnice,

redno
cepljene.
Kmetija Šraj.

Tel.: 031 751 675

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.

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.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

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

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

»ZA ZDRAVO DOMAČO ZELENJAVO«
BOGATA PONUDBA
SEM. KROMPIRJA

SEMENSKE VREČKE

AKCIJA ČEBULČKA
Družba LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko
kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja
avtomobilske industrije. Odlikuje nas 70-letna tradicija na področju
razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz
aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri
svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji

že od 0,55 €/kg

GARDENO 0,59 € SEJALEC 0,90 € BIG-pack 1,29 €

Holandski rumeni 500 g 0,79 €

»KONKURENČNA PONUDBA«

dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje,
inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim
povečevanjem produktivnosti in kakovosti.

Razpisujemo več prostih delovnih mest v proizvodnji:

POSLUŽEVALEC STROJA in LIVAR
SADIKE SADNEGA DREVJA

GRADBENI MATERIAL

AKCIJSKE CENE UM. GNOJILA

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»DOMAČA DELIKATESNA PONUDBA«

DELO BO OBSEGALO:
Poznavanje osnovnih pravil zagona in delovanja strojev,
osnovno posluževanje različnih strojev v proizvodnji,
osnovno poznavanje tehnologije dela,
nadzor in spremljanje procesov,
poznavanje, razumevanje in izpolnjevanje dokumentacije na delovnem mestu,
skrb za čisto in urejeno delovno mesto – 5S in izvajanje samovzdrževanja,
upoštevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in ekologije.
OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:

* KAJZERICA 55 g 0,13 €++
++

* SIR GAUDA 4,59 €/kg

PLEČE PREKAJENO 4,99 €/kg

* ZLATI HLEBEC 1 kg 1,99 €

cena velja v trgovinah z dopeko: TC Supermarket, Pc Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica in Vače

»MEGA CENA«

Ustrezno izobrazbo III., IV. ali V. stopnje,
delo v izmenah (treh ali štirih),
timsko delo,
natančnost,
vestnost in zanesljivost pri delu.
NUDIMO VAM:
Dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov,
možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere,
delo za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Pasulj Carica 400 g 1,79 €

Kava Barcaffe mleta 400 g 3,99 €

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Pivo Laško 6 x 0,33 L 3,55 €

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

Dobrodošli v
trgovinah KGZ Litija!

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Kandidate iščemo za Obrat Ljubljana.
Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 28.2.2018, preko naše spletne strani
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na željen razpis).

