Iz uredništva ...

Marec 2018 • številka 3 • leto 20

www.obcan-litija.si
(Več na 11. strani)

novice iz občine litija

Vsem bralkam in bralcem
Občana voščimo vesele in
blagoslovljene velikonočne praznike.
Naj vam Velika noč prinese mir,
zdravje in veselje.

VOŠČILO OB MATERINSKEM DNEVU
IN VELIKONOČNIH PRAZNIKIH
Iskrene čestitke za materinski dan.
Naj vam ta in vsi dnevi, ki prihajajo,
prinesejo razumevanje in spoštovanje vaših
najbližjih ter tistih, ki jih imate radi.
Obenem vsem občanom in občankam želim
vesele in mirne velikonočne praznike.
Naj vas velikonočno praznovanje napolni
z novim upanjem in radostjo.
Franci Rokavec
Župan Občine Litija
skupaj s sodelavci in člani občinskega sveta

Prispevke pošljite do 08.04.2018
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.

OBČINA LITIJA GOSTITELJ
REGIONALNEGA OMIZJA
»PAMETNE VASI V SRCU SLOVENIJE«

Na regionalnem omizju »Pametne vasi v srcu Slovenije«, ki je v začetku meseca marca potekalo v Litiji, v organizaciji župana Francija
Rokavca in evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP), so
dobre in obstoječe »pametne« rešitve za naše podeželje predstavili
predstavniki podjetji in inštitucij iz lokalnega in širšega državnega
prostora. Dogodek je povezovala Lijana Lovše.
(Več na 2. strani)

IZ VSEBINE …
PLAKATIRANJE
V LITIJI

11. POHOD PO POTEH OKROG SLIVNE

STRAN 2

Vabimo vas, da se nam
pridružite na 11. Pohodu po poteh okrog
Slivne, ki nas popelje
mimo geometričnega središča Slovenije,
GEOSS. Na veliki ponedeljek 2.4.2018,

se dobimo v vasi Slivna (GEOSS) ob
9:00 uri. 
(Več na 7. strani)

PEVSKA
GIMNAZIJADA
STRAN 5

OBISK PREDSEDNIKA RS
BORUTA PAHORJA NA OŠ GRADEC

DAN ZA
SPREMEMBE

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 28. 2. 2018 obiskal
Osnovno šolo Gradec v Litiji. Z učenci se je pogovarjal o aktivnem
državljanstvu, kritičnem razmišljanju, demokratičnih vrednotah in
argumentirani misli.

STRAN 10

28. OBČINSKI
OTROŠKI
PARLAMENT
STRAN 10

Društvo LAZ vabi na

15. Pohod po Jablaniški poti
v soboto 7. aprila 2018
Start od 7h do 10h
v Zg. Jablanici (G. Dom)
(Več na 10. strani)

TERAPEVTSKO
BRANJE V
OŠ GRADEC

Predsednik republike se je odzval tudi na prošnjo učencev glede
pomoči pri prenovi šolskega igrišča. Šoli namreč za prenovo manjkajo finančna sredstva. Obljubil jim je, da bo delal skupaj z njimi,
če mu bodo predstavili zamisel, kako bi lahko manjkajoča sredstva
zbrali skupaj. 
(Več na 3. strani)

STRAN 11

HGV Društvo Heraldica Slovenica

Vas vljudno vabi na tradicionalno
proslavo DNEVA zastave, ki bo
v nedeljo 8. aprila 2018
ob 14.00 uri na GEOSS-u
v Spodnji Slivni pri Vačah.
Na proslavi bodo sodelovali:
Častna enota Slovenske vojske, orkester
slovenske vojske, častni govorniki, občine
Litija, predstavniki oblasti, praporščaki
in zastavonoše slovenske osamosvojitve,
praporščaki občinskih ustanov.
Zbor zastavonoš, praporščakov in
nastopajočih bo od 12.30 ure do 13.30
ure pred gostiščem Vrabec v Spodnji
Slivni. Vse podrobne informacije lahko
dobite na naši spretni strani
www.heraldica-slovenica.si
(Več na 12. strani)



ALZHEIMER CAFE
V DOMU TISJE
STRAN 16

(Več na 2. strani)
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(Nadaljevanje s 1. strani)

OBČINA LITIJA GOSTITELJ
REGIONALNEGA OMIZJA
»PAMETNE VASI V SRCU SLOVENIJE«

Dobre že uveljavljene projekte so predstavili: Darja Kocjan z
Gozdarskega inštituta Slovenije, predstavnik Zavoda za gozdove in podpredsednik turistične zveze Jože Prah, Jože Kos
iz Mizarstva Kos, direktor in ustanovitelj družbe SunContract
Gregor Novak, projektni vodja Lumenia, d.o.o. Blaž Vidic in
Marko Zevnik iz Zavoda Sopotniki.
Celoten dogodek je povezovala podžupanja občine Litija Lijana Lovše, ki je v uvodu pritrdila dejstvu, da se prihajajoči hitri
digitalizaciji in razvoju novih tehnologij ne bomo mogli izogniti,
toda le osveščeni, podkrepljeni z znanjem in seznanjeni z izkustvom dobrih praks, bomo tudi sami pripomogli, da bo razvojni
prepad med mestom in podeželjem vedno manjši.
Gostitelj župan Franci Rokavec je v uvodnem nagovoru dejal:
»Če so mesta srce, potem so vasi pljuča Evrope« in nadaljeval,
da se Občina prizadeva za zmanjševanje dnevnih migracij občanov v Ljubljano in s tem ustvarjanjem novih delovnih mest v
domačem okolju ter za večjo promocijo zelenega turizma. Projekt »pametnih vasi« v času globalizacije je velika priložnost
za povezovanje in sodelovanje. Temu je pritrdil tudi evropski
poslanec Franc Bogovič, saj s tovrstnimi srečanji prihaja do
integracij različnih pogledov, znati se moramo poslušati in s
povezovanjem iskati rešitve.
Kot primer dobrega sodelovanja lokalne skupnosti – občine Litija, krajevne skupnosti Dole, Gozdarskega inštituta Slovenije
ter Zavoda za gozdove je Darja Kocjan predstavila projekt BioVill, v katerem sodelujejo vasi iz različnih evropskih držav, ki
želijo postati energetsko neodvisne. Njihov je proizvesti dovolj
energije iz lokalnih virov, sprva iz lesne biomase, kasneje pa
tudi s pomočjo sonca in vetra. V nadaljevanju je predstavnik
zavoda za gozdove Jože Prah pohvalil podporo lokalne skupnosti pri razvoju Oglarske dežele in dodal, da 400 zaposlenih na
Zavodu za gozdove lahko veliko pripomore pri razvoju podeželja saj so stalno prisotni na terenu. Podobne izzive, kako
mlade in izobražene spodbujati, da ostanejo na podeželju ter
kako starejšim omogočiti dostojno in kakovostno starost, je
predstavil Jože Kos iz Mizarstva Kos, predstavnik KS Polšnik.
Blaž Vidic je projektni vodja podjetja Lumenia d.o.o., ki ima
svoje prostore v industrijski coni Zagorica in razvija rešitve
na področju energetike in elektronike. Omogočajo priključitev raznih sistemov v centralni sistem, kjer je upravljanje bolj
ekonomično glede na razpršenost podeželja. Vizijo družbe
SunContract je predstavil njen direktor in ustanovitelj mag.
Gregor Novak, ki je izpostavil pomen električne samooskrbe
in željo, da v prihodnje živimo energetsko s čisto energijo ter,
da se energija proizvaja in porablja lokalno.
Marko Zevnik iz Zavoda Sopotniki je predstavil možnost brezplačnega prevoza starostnikov na podlagi medgeneracijske
solidarnosti, prostovoljstva v katerega so vključeni brezposelni in mlajši upokojenci. Danes imajo že 460 uporabnikov teh
storitev v različnih občinah naše države. Ob zaključku je Franc
Bogovič izpostavil, da so cilji za Evropo in Slovenijo enaki; prehraniti ljudi z dobro lokalno hrano. Po njegovih besedah Slovenijo vsi priznavajo za zeleno destinacijo. Žal je vedno manj
evropskega denarja namenjenega infrastrukturi na podeželju.
Bogovič je pritrdil nekaterim udeležencem, da je za nadaljnji
razvoj pametnega podeželja potrebna urejena infrastruktura
in zaključil z besedami: »Naj bo razvito podeželje srce in identiteta Evrope.« Poudaril je, da pametne vasi v ospredje dajejo
človeka na podeželju, ki mora zaslužiti za preživetje in kakovostno življenje, zaradi česar se bodo tudi mladi odločali, da
ga ne zapuščajo.

POBUDA ZA PONOVNO
VZPOSTAVITEV ŠPORTNE ZVEZE
V OBČINI LITIJA

V četrtek, 1. marca je občina Litija gostila podpredsednika
olimpijskega komiteja mag. Janeza Sodržnika. Ob prisotnosti
župana Francija Rokavca in predstavnikov nekaterih športnih
društev je g. Sodržnik izrazil željo, da bi se športna društva
organizirala in povezala v športno zvezo. Dodal je, da je v strategiji OKS-ZŠZ večji poudarek dan športu za vse oz. rekreaciji.
Treba se je namreč zavedati, da je vsak vrhunski športnik svojo pot začel v nekem majhnem klubu.
Eden od ciljev je, da bi v občinah imeli ponovno organizirano
športno sfero – v dveh tretjinah občin je to zamrlo. Trenutno v
Sloveniji deluje 85 Športnih zvez. Cilj je, da bi vse občine nad
5.000 prebivalcev imele svojo ŠZ. Slovenija je razdeljena na
15 regijskih pisarn, Litijo pokriva regijska pisarna Ljubljana.
Naloga regijskih pisarn je, da nudijo pomoč občinam pri pripravi LPŠ.
Podpredsednik OKS-ZŠD je prisotne seznanil tudi z novim
Pravilnikom Fundacije za šport, po katerem ima organizirana
športna sfera prednost pred ostalimi izvajalci LPŠ. Športna
zveza lahko za svoje delovanje zadrži 20% prejetih sredstev,
ostalo gre društvom.
Prisotni predstavniki so se strinjali, da se v Litiji poskuša
obuditi delovanje športne zveze zato so predlagali iniciativni
odbor, ki bo o tem seznanil tudi ostala društva. V primeru,
da bo med predstavniki športnih društev v občini Litija prepoznan interes po takšni vrsti sodelovanja in združevanja, se
bo ustanovila ŠZ. G. Sodržnik je ponudil pomoč OKS-ZŠD pri
ustanavljanju in delovanju športne zveze. Novoustanovljena
ŠZ bi lahko sodelovala pri razdeljevanju občinskih sredstev,
prav tako pa bi sodelovanje društev v ŠZ moralo prinesti dodatne točke pri ocenjevanju vlog za sofinanciranje programov
športnih društev.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

OBVESTILO O PLAKATIRANJU NA
BETONSKIH STEBRIH V LITIJI

1. 3. 2018 je storitev plakatiranja na betonskih stebrih na območju mesta Litija za JP KSP Litija, d.o.o. prevzelo Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji.
Plakatiranje je za vse subjekte v občini Litija brezplačno.
Lokacije betonskih stebrov so naslednje:
- Prvomajska ulica (pred trgovino Na Dobravi)
- Cankarjeva cesta (ob železniški postaji)
- Ponoviška cesta (pri ZZZS)
- Ulica Mire Pregelj (pri avtobusni postaji)
- Maistrova ulica (pri bivši trgovini Mana)

Informacije:
Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri
Litiji, socialno podjetje
Mojca Bajc, tel. št.: 031 676 768

JAVNI LINIJSKI PREVOZ NA VAČE
IN V GABROVKO

Občinska uprava občine Litija, skupaj z županom že nekaj časa
poskuša najti najboljšo možno rešitev za vzpostavitev prevozov
za starejše občane iz oddaljenih naselij, ki jih je v tako razvejani občini veliko. Veseli smo, da nam je s 1. januarjem letošnjega leta uspelo vzpostaviti javni medkrajevni linijski prevoz
na relaciji Litija – Gabrovka in Litija – Vače. Prevozi potekajo
po trikrat na dan v jutranjem in popoldanskem času in so zelo
povečali dostopnost mnogih občanov brez lastnega prevoza
do občinskega središča, železniške postaje ali Gimnazije Litija.

Trenutno smo v poskusnem uvajalnem času, kjer pazljivo spremljamo in evidentiramo pomanjkljivosti novih prevozov. Po 1.
maju bomo že lahko vključili spremembe glede voznega reda
in tudi dodali nova postajališča glede na izražene potrebe občanov. Vače in Gabrovka sta dva večja naselja v naši občini,
seveda pa bomo poskušali poiskati rešitve prevozov za starejše
občane tudi iz drugih krajev naše občine. Menimo, da je način kot ga predstavljajo v Zavodu Sopotniki že ena od možnih
rešitev zato smo se tudi želeli seznaniti z njihovo rešitvijo in
smo jih povabili na predstavitev v okviru dogodka »Pametne
vasi v srcu Slovenije«. Predstavnik Zavoda Sopotniki g. Marko
Zevnik je podrobno predstavil možnost brezplačnih prevozov
za starostnike na načelu medgeneracijske solidarnosti, kjer
prostovoljci svoj čas namenijo tovrstnim prevozom. Občina Litija je z njim že navezala stik in se dogovarja za podrobnejšo
predstavitev in možnost operativne izvedbe v naši občini. Zavod
Sopotniki je že sodeloval pri organizaciji brezplačnih prevozov
v občinah Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Postojna, Brežice,
Krško, Sevnica, Kočevje idr. Prevoze izvajajo izključno prostovoljci z vozili, katerih lastnik je lahko občina, lahko pa tudi kakšno drugo podjetje, ki se čuti družbeno odgovorno in prispeva
svoje vozilo za namen brezplačnih prevozov.
O nadaljnjih dogovorih vas bomo seveda redno obveščali.

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA
RAZPISA ZA ŠPORT 2018
Obveščamo vas, da je bil v dne 16. 3. 2018
v Uradnem listu RS objavljen

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje
LETNEGA PROGRAMA športa
V OBČINI LITIJA ZA LETO 2018
Razpisna dokumentacija in obrazci za prijavo so na voljo
na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si. Dodat
ne informacije lahko dobite preko e-pošte:
marjana.weilgoni@litija.si.
Prijavni obrazci so letos novi zaradi sprememb zakonodaje, zato pozivamo vlagatelje, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo in upoštevajo navodila.
Rok za oddajo prijav na javni razpis za šport je
6. 4. 2018.

Na podlagi pete točke 41. člena in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12
in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Litija na 10. seji dne
5. marca 2018 ugotovila rezultate glasovanja za tri nadomestne člane
sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji, ki je potekalo dne 4. marca
2018, in sprejela

POROČILO

O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV TREH
ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
DOLE PRI LITIJI V LETU 2018

Občinska volilna komisija Občine Litija je na seji dne 5. marca
2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu glasovanja
na nadomestnih volitvah treh članov sveta Krajevne skupnosti
Dole pri Litiji ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev.
Skupni rezultat udeležbe:
- Skupno število volivcev z območja treh volilnih enot Krajevne
skupnosti Dole pri Litiji, v katerih so se volili nadomestni člani
sveta: 475
• Od tega vpisani v volilna imenika: 475
• Od tega glasovalo s potrdili: 0
- Skupaj glasovalo: 165
• Od tega na voliščih glasovalo po volilnem imeniku: 165
• Od tega glasovalo s potrdili: 0
• Od tega glasovalo po pošti: 0
- Oddanih glasovnic: 165
• Od tega neveljavnih glasovnic: 0
• Od tega veljavnih glasovnic: 165
- Procent udeležbe: 34,74 %
Na podlagi zapisnikov volilnih odborov je Občinska volilna komisija Občine Litija ugotovila, da so posamezni kandidati na nadomestnih volitvah treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri
Litiji v letu 2018 dobili naslednje število glasov:
- v 1. volilni enoti:
Kandidat
Število glasov
Silvo Kovačič
35
Domen Jože Vrtačnik
41

Odstotek števila glasov
46,05 %
53,95 %

- v 3. volilni enoti:
Kandidat
Martin Sevšek
Jožko Majcen

Število glasov
15
25

Odstotek števila glasov
37,50 %
62,50 %

Število glasov
21
28

Odstotek števila glasov
42,86 %
57,14 %

- v 4. volilni enoti:
Kandidat
Igor Zgonc
Leopold Štempihar

V vsaki od navedenih volilnih enot se je volilo enega nadomestnega člana sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji. Glede na
to in glede na navedeno število glasov so za nadomestne člane
sveta izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
• Domen Jože Vrtačnik, roj. 2.2.1985, Dole pri Litiji 25, 1273
Dole pri Litiji
- v 3. volilni enoti:
• Jožko Majcen, roj. 15.3.1965, Gradišče k.o. Šentlovrenc
11, 1273 Dole pri Litiji
- v 4. volilni enoti:
• Leopold Štempihar, roj. 24.6.1975, Mala Goba 1, 1273
Dole pri Litiji
V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah se poročilo o
izidu volitev pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov, objavi pa se tudi v
občinskem uradnem glasilu.
Št. 041-1/2014-325
V Litiji, dne 6. marca 2018
Predsednik Občinske volilne komisije Občine Litija, Marko Godec
(Nadaljevanje s 1. strani)

LITIJSKI TEK 2018

Vsi tekači in navijači se bomo letos zbrali v
soboto, 9. junija na šestem Litijskem teku v organizaciji ZKMŠ
Litija. Tudi letos se nam obeta edinstven tekaški dogodek, ki je
vsako leto bolj obiskan.
Tek bo potekal na enaki trasi kot lani. Start bo v starem mestnem jedru, proge bodo tekle proti Pogoniku in nazaj na start.
Dolžina proge bo odvisna od kategorije, za katero se boste odločili. Tako kategorij kot dolžin prog bo več kot dovolj za vsakogar.
Litijski tek 2018 bo potekal v naslednjih kategorijah:
I. 8.30 tek na 10 km,
		 a)	Moški – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 let, od 46
do 60 let, od 61 let in starejši,
		 b)	Ženske – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 let, od
46 do 60 let, od 61 let in starejše;
II.	8.40 ekipni tek za prehodni občinski pokal, 5,6 km in posamični tek srednješolcev na 3,6 km;
III.	10.45 promocijski družinski tek predšolskih otrok s starši, 200 m;
IV. 11.00 šolski rekreacijski tek, I. triada, 400 m; DEČKI
V. 11.15 šolski rekreacijski tek, I. triada, 400 m; DEKLICE
VI.	11.25 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, II. triada, 1000 m; DEČKI
VII.	11.40 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, II. triada, 1000 m; DEKLICE
VIII.	11.55 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, III. triada, 1000 m; DEČKI
IX.	12.05 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, III. triada, 1000 m; DEKLICE
X. 12.20 4. Tajin tek, 1000 m.
Več informacij o teku na strani sport.zkms-litija.si/tek/.
Za vse tekače in navijače bo na štartnem mestu tudi pestra ponudba športne opreme in prehrane.
Organizator teka: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija.
Tekaški pozdrav 
ZKMŠ Litija, enota šport
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AKTUALNO

UČENCI OŠ GRADEC –
AKTIVNI DRŽAVLJANI

Zahvala gre še županu Občine Litija, gospodu Franciju
Rokavcu, da se je odzval našemu vabilu. Hvala fotografu,
Galu Tršeliču, snemalcem in novinarjem ATV ter ETV, da
so arhivirali ta dogodek (vse povezave do videoposnetkov
najdete na spletni strani www.osgradec.si). Zahvala gre
poleg učencem, od prvega v prvem razredu do zadnjega
v devetem razredu, ki so se ponovno izkazali kot aktivni
državljani Republike Slovenije, tudi Sandri Železnik, Nives
Videc, Mirjam Jelnikar, Bojani Kotar, Aniti Mirjanić – soustvarjalkam celotnega dogajanja na OŠ Gradec na tisto
najbolj hladno sredo, 28. 2. 2018.

OBISK PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Učenci so
predsednika
republike
pričakali na
parkirišču –
stisk roke za
dobrodošlico.
Učenci OŠ Gradec verjamejo, da so spremembe, reforme
del kulturnega ter družbenega razvoja. Imajo številne ideje, kako izboljšati položaj v šoli in šolstvu nasploh, občini
ter državi. Vedo, da z lastnim aktivnim vključevanjem v
družbena dogajanja lahko spreminjajo sistem. Predsednika republike so s svojimi idejami navdušili, tako da jim je
obljubil, da jim bo pomagal pri prenovi šolskega igrišča.
Če mu bodo predstavili konkretno zamisel, kako bi z lastnim delom pridobili manjkajoča finančna sredstva, bo
predsednik delal skupaj z njimi. Lahko vam namignem, da
načrt vsekakor že imajo …

S harmoniko, ljudsko pesmijo in recitalom so učenci predsedniku odprli vrata OŠ Gradec.
Pogovor
predsednika
z osmošolci
in devetošolci
o aktivnem
državljanstvu,
kritičnem
razmišljanju
ter demo
kratičnih
vrednotah.

Društvo Tombas je to
pomlad za vas spet
pripravilo nekaj gostovanj naših prijateljskih skupin. Vabimo
vas, da si jih ogledate. Začeli bomo z dvema v marcu in aprilu.

Sobota 31. 3. 2018 ob 19.30
v Kulturnem centru Litija
KUD Franc Kotar Trzin
Lewiss Carroll/Tatjana Peršuh: ALICA
V Litijo se vrača ena najboljših ljubiteljskih skupin, kar jih gostimo, z znano zgodbo o Alici v čudežni deželi – vendar tokrat za
odrasle in malo
drugače. Alica
pade v »lukno«,
bife poln ljudi, ki
se igrajo čudne
igre. So to norci,
ali je nora ona?
Je še ista, kot je
bila zjutraj, ko
se je zbudila in
zakaj za vraga
naenkrat ničesar več ne vé? Who the f*** is Alice in čigava
glava bo letela?

Sobota 7. 4. 2018 ob 19.30
v Kulturnem centru Litija

Borut Pahor, predsednik republike, in Damjan Štrus, ravnatelj OŠ Gradec, sta sklenila, da se ponovno srečata na
delovni akciji osnovnošolcev. V ozadju Alja Brglez, vodja
kabineta predsednika republike.

KUD Svečina
Marko Radmilovič: Življenje je vrtiljak
Pri nas bo prvič gostovala simpatična gledališka skupina iz
Svečine, ki deluje pod vodstvom znanega novinarja in kolumnista Vala 202, Marka Radmiloviča. Dogajanje »veselo
igre s petjem«, kot jo je podnaslovil avtor, je postavljeno v 50.
leta prejšnjega stoletja in življenje za železno zaveso prepleta
z igrivimi slovenskimi popevkami. Kako? To si morate pa sami
ogledati. 
Društvo Tombas
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Prijetno srečanje
upokojenih učiteljev
obeh litijskih osnovnih šol na
Osnovni šoli Gradec

Ni v navadi, da se med aktualnimi dogodki OŠ
Gradec oglašamo upokojeni učitelji, vendar si
omenjeni dogodek to zasluži. Prvič, odkar sta
v Litiji dve osnovni šoli, se je zgodilo, da sta
se ravnatelja obeh šol dogovorila in na skupno
druženje povabila upokojene učitelje obeh šol.
Njuna pobuda nam je bila v veliko veselje, saj
smo bili prav mi dolga leta sodelavci na skupni
Osnovni šoli Dušan Kveder - Tomaž ter mnogim
učitelji in razredniki.
Srečali smo se v jedilnici OŠ Gradec, kjer so nas
pričakali učenci 1. in 2. razreda, nam pripravili
prisrčen program ter nam s pesmijo, plesom in
z recitacijo prikazali svoje videnje vstopa v šolo
in delo, ki ga opravljajo oni in njihove učiteljice.
Hvala in čestitke učencem, učiteljicama Nives
Videc in Alenki Planinšek, učitelju Viliju Gučku
ter vsem, ki so jim pomagali.
V drugem delu srečanja je sledilo presenečenje, ob katerem smo znova uživali, saj so nam
prikazali stare fotografije, ko smo bili mi mladi
učitelji. Z nami so se družili novi ravnatelj OŠ
Gradec, Damjan Štrus, in pomočnici ravnatelja, Jana Isoski in Katarina Murn. Tudi njih so
stare fotografije spomnile na čas, ko smo bili
mnogi od nas nekaterim izmed njih še učitelji.
Joj, kako čas beži!
Sledila je slavnostna pogostitev. Pripravili so jo
v šolski kuhinji in nas postregli na nivoju, kot
se reče. Hvala, kuharice, bilo je lepo in dobro.
Srečanje je izzvenelo v sproščenem klepetu in
obujanju spominov. Ko vstopiš v prostor, kjer si
preživel toliko let, pozabiš, da je to preteklost,
in si ponosen, da si prispeval delček tega, kar
se danes nadaljuje.

Hvala obema ravnateljema, Petru Strletu in
Damjanu Štrusu, za izvirno idejo in njunim
pomočnikom za pomoč. Res smo se počutili
sprejete in šolo smo zapuščali zadovoljni in v
pričakovanju novega srečanja na OŠ Litija v
prihodnjem letu.
V imenu upokojenih učiteljev:
Iva Slabe

Napovednik OŠ Gradec

Na OŠ Gradec bo od srede, 4. aprila, do petka, 6. aprila 2018, potekala druga akcija zbiranja starega papirja. Znova vas vabimo, da
pospravite stare zaloge papirja in jih izročite
kakšnemu šolarju OŠ Gradec ali pa jih tako kot
v prejšnji akciji sami pripeljete do zabojnika, ki
bo v času akcije pred glavnim vhodom matične
šole. Izkupiček od zbiranja bo znova namenjen
šolskemu skladu, ta pa bo kot vedno poskrbel,
da bo koristno uporabljen za potrebe učencev
OŠ Gradec.

Pustni karneval za otroke

Učenci in učiteljice razredne stopnje OŠ Gradec smo se v torek, 13. 2. 2018, udeležili prvega pustnega karnevala za otroke v Litiji. Priprave na pustno rajanje so trajale kar nekaj časa,
saj smo se odločili za skupinske maske po razredih. Prvošolci so se spremenili v Tačka, enega od simbolov karnevala, drugošolci v sove,
simbol naše šole, tretješolci v Lipke, novo maskoto karnevala v Litiji, četrtošolci v marljive
čebele, petošolci pa v večno zabavne klovne.
Pustno rajanje v športni dvorani so popestrili
klovn Žare, Lipko in vse druge pustne maske
iz OŠ Litija in enot vrtca Litija in Šmartno. Po
rajanju smo se posladkali s slastnimi krofi in
se odpravili nazaj v šolo. Hvala organizatorju za
zabavno pustovanje. 
Učiteljice razrednega pouka OŠ Gradec

POŠ KRESNICE

Slovenski kulturni praznik v Kresnicah

Kot vsako leto je tudi letos 10. 2. 2018 v organizaciji Kulturnega društva Kresnice potekala prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu. Poleg ostalih nastopajočih so svoj
program dodali tudi učenci POŠ
Kresnice s svojimi učiteljicami. Ker
je letos Prešernovo nagrado prejel
slovenski pesnik, dramatik, esejist
in prevajalec Boris A. Novak, ki velja
za enega pomembnejših sodobnih
ustvarjalcev za mladino, so učenci
3. razreda POŠ Kresnice pod vodstvom mentorice Angelce Koprivnikar predstavili odlomke iz njegove
zgodbe Mala in velika Luna. Učenci
četrtega in petega razreda pod vodstvom mentorice Anice Brvar pa so
pripravili odlomke Slomškovih, Prešernovih in Pavčkovih pesmi. Poleg njih so se predstavili tudi
učenci, ki obiskujejo dramski krožek na POŠ Kresnice, in sicer s Prešernovim Povodnim možem
pod vodstvom Tadeje Resnik. Učenci in učitelji POŠ Kresnice se radi udeležujemo krajevnih prireditev, radi se potrudimo, da s svojim prispevkom obogatimo program in razveselimo gledalce.

Tadeja Resnik

OŠ GABROVKA - DOLE

Projekt Prehod mladih na trg dela – PMTD

Odločitev za nadaljnje izobraževanje in iskanje zaposlitve sta zahtevni nalogi za
vsako mlado in tudi odraslo osebo, še posebej zahtevni pa za mlade s posebnimi
potrebami in njihove starše. Prav z namenom, da se ob prehodu iz osnovne šole v
srednjo in nato ob prehodu na trg dela nameni mladostnikom s posebnimi potrebami dodatna pozornost, da razvijejo kompetence za čim boljšo socialno vključenost, smo se
pridružili projektu PMTD. Učenci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo 8. ali 9. razred, bodo tako
imeli dodatno podporo delovnega terapevta, ki jim bo pomagal razvijati potrebne kompetence za
boljšo socialno vključenost. Podporo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije bodo imeli tudi njihovi
starši. V projektu sodelujejo različni partnerji (URI Soča, Želva, Ozara, Ruj, Inštitut Integra …), OŠ
Gabrovka - Dole pa bo sodelovala z d. o. o Želva.
Cilji projekta, ki je financiran iz sredstev Evropske unije in deluje v okviru Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, so:
-	 ciljno skupino približati trgu dela,
-	spodbujati socialno vključenost oseb iz ciljne skupine,
-	vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela,
-	ozaveščati in motivirati delodajalce za zaposlovanje oseb iz ciljne skupine.
Maja Plazar


Nenasilna komunikacija za manj nasilja med vrstniki

V OŠ Gabrovka - Dole razvijamo spodbudno klimo in kulturo, ki sta nujni za uspešno delo in duševno zdravje otrok ter vseh, ki se v šoli srečujemo. Pri vseh aktivnostih si želimo sodelovanja
in podpore staršev. Osnova dobrega sodelovanja pa so razvite komunikacijske veščine. Z izpopolnjevanjem lastnih komunikacijskih veščin in brezpogojnim sprejemanjem otroka ter njegovih
čustev starši otroka učijo o načinih, kako prepoznati in izražati lastna čustva, potrebe in želje,
ne da bi pri tem prizadeli druge ali sebe. Prav zato smo hvaležni vsem, ki so v manj ugodnih zimskih razmerah obiskali februarski predavanji ge. Katje Zabukovec Kerin, predsednice Društva za
nenasilno komunikacijo, ki smo ju organizirali v šoli v Gabrovki in na podružnični šoli na Dolah.
Prepričani smo, da bomo s pomočjo staršev, ki so po predavanjih izražali navdušenje, pohvalo in
zahvalo, uspešneje dosegali zastavljene cilje.
Maja Plazar


OŠ Gabrovka-Dole na občinskem otroškem parlamentu

V četrtek, 1. marca 2018, so se Karmen Zavrl, Maša Grčar in Miha Brinovec udeležili občinskega
otroškega parlamenta v sejni sobi Občine Litija. Izpostavili so problematiko materialnih pogojev
na Podružnični osnovni šoli Dole, kjer po energetski sanaciji stavbe še vedno ostaja prostorska
stiska. Število otrok na Dolah se v naslednjih letih povečuje, zato bi bilo nujno dokončati prenovo
zgradbe z ureditvijo podstrešja, ustreznim prostorom za oddelek vrtca ter zagotovitvijo večje telovadnice. Šolo bosta na regijskem otroškem parlamentu v Zagorju zastopala Sara Uštar in Miha
Brinovec.
Barbara Težak


VRTEC ČEBELICA - GABROVKA

Slovenske pravljice
Pravljice so postale in ostajajo del
otroštva. Glede na ugotovitve različnih strokovnjakov, psihologov, pa se premalo zavedamo,
kako pomembno vlogo igrajo pravljice v življenju otroka. Glavna značilnost pravljic je, da
v njej nastopajo pravljična bitja, ki so dobra,
ljubezniva, pravična, mila in na drugi strani tista, ki so hudobna, nevarna, in maščevalna do
soljudi. Odnosi med dobrimi in slabimi junaki

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

POSLUŠANJE PRAVLJIC IN IDENTIFIKACIJA
S PRAVLJIČNIMI LIKI

V mesecu februarju smo se posvetili ljudskemu
izročilu.
Prebirali smo ljudske pravljice. Pravljice so za
otroke zelo pomembne. Otroci se preko njih
poistovetijo s pravljičnimi liki, bogatijo besedni
zaklad, s tem pa se širi tudi njihov domišljijski
svet. Brez ilustracij sem otrokom prebrala pravljici Povodni mož in Mareličin sin. Namen tega
je bil ugotoviti, kako se otroci identificirajo s
pravljičnimi liki, saj so se kasneje igrali z didaktičnimi karticami, na katerih so bile ilustracije.
Kartice so morali urediti v dve skupini, ker so
bile med seboj pomešane in jih razvrstiti od
začetka do konca dogajanja. S tem smo utrdili
pravljici, v igro pa smo vključili tudi matematiko (urejanje v skupine, razvrščanje). Otrokom je bil
tak način utrjevanja in obnavljanja všeč.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Pravljica je most med otrokom in odraslim. Na njem se
srečata otroški svet domišljije in svet realnosti, v katerem
živimo odrasli. (Gregor Hartman) 
Barbara Kunc

v otroku pričarajo občutke. Otrok se vživlja v
pravljične junake in ob poslušanju pravljice
doživlja strah, srečo, veselje, olajšanje… Z doživljanjem najrazličnejših občutkov in čustev
pravljica otroku sporoča, da imamo vsi ljudje

čustva in pomaga otroku razviti empatijo, omogoča mu, da se vživlja v soljudi.
V naši skupini Pikapolonic smo se v januarju
in februarju omejili na prebiranje in spoznavanje slovenskih pravljic. Veliko smo jih spoznali,
jih razvrščali po avtorjih, oblikovali plakate, po
njih ustvarjali, se naučili pesmice, ki so se prepevale v pravljicah… Pravljice so nam odprle
nove teme. Ob kulturnem prazniku smo spoznali Franceta Prešerna in njegova dela, risali
njegov portret, zaplesali ples Povodnega moža
in Urške. Med izbranimi pravljicami smo iskali
tisto, kar je bilo vsem enako. To so bili poklici. Podrobno smo poznali poklic šivilje in peka
ter se pogovarjali še o veliko drugih poklicih.
Krojili in šivali smo s šiviljo Heleno. Tako smo
v pustnem času šivali kostume - domine. Prebirali pravljice o maškarah. Za pusta smo si kot
peki spekli krhke flancate. Na pustni torek smo
rajali skupaj z Želvicami in se posladkali s flancati. Za materinski dan pa bomo mamicam podarili srčke, ki smo jih sešili in napolnili s sivko.
Še bomo širili temo, kajti uživamo ob igri in
učenju s pravljicami.
»Če hočete, da bodo vaši otroci inteligentni, jim
berite pravljice. Če želite, da bodo še inteligentnejši, jim berite več pravljic.« (Albert Einstein)
Za male pikapolonice Marinka L. in Simona R.

OBČNI ZBOR DRUŠTVA SOŽITJE
LITIJE IN ŠMARTNO

V torek, 22.2. je imelo Društvo Sožitje Litija Šmartno občni zbor v avli OŠ Litija.
Udeležilo se ga je 50 članov, staršev in prostovoljcev. Prišla je tudi direktorica Zveze Sožitje Mateja
DeReja in podžupanja Občine Litija
Lijana Lovše. Občni zbor so popestrili s predstavitvijo nove spletne
strani. Predstavil jo je Igor Mihailović, ki je člane tudi motiviral, da
bi jo uporabljali in podali pripombe ter svoje članke. Na občnem
zboru je Sandra Rihter predstavila
tudi projekt Različnost nas povezuje. Spregovorila je o inkluziji na
Portugalskem in v drugih državah.
Polona Baš Jere in Nejc Felkl sta
predstavila projekt Delimo si svet,
v okviru katerega so se trije učenci
in trije pedagoški delavci udeležili
izobraževanja v Romuniji. Projekt
vodi Renata Dimnik. V nadaljevanju občnega zbora so tekle običajne točke dnevnega reda. Vsi
člani so pripovedovali o odprtju novega VDC-ja v Litiji in pokazali izredno veselje in navdušenje.
Njihova velika želja je, da v letu 2018 pričnejo z aktivnostmi za odprtje bivalne enote v Litiji. Srečanje je bilo prijetno, aktivno in družabno. 
Marjeta Mlakar Agrež
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Državno tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje –
tekmuj sam s seboj, časom in s sošolci
Na Osnovni šoli Litija smo drugo leto zapored
organizirali in izpeljali tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje. Gre za tekmovanje, ki se
izpelje s pomočjo računalniškega programa, ki
se nahaja na spletni strani si.miksike.eu. Program je namenjen tako vadbi osnovnih računskih operacij kot tudi tekmovanju.
Za najbolj vztrajne in hitre računarje se organizira tekmovanje. Najprej se izvedejo trije krogi
na daljavo. Vsakdo lahko tekmuje bodisi doma
bodisi v šoli, ki jo obiskuje. Nato sledi tekmovanje v živo na eni izmed šol, kjer se zberejo
najboljši iz cele Slovenije. Vsakdo, ki se želi
udeležiti tekmovanja, tekmuje v svoji starostni
skupini. Te so štiri za osnovnošolce, ena za srednješolce in ena za odrasle.
Najprej smo v oktobru, novembru in decembru
2017 izpeljali tri kroge na daljavo, ki se štejejo
za šolsko tekmovanje. Na podlagi rezultatov
šolskega tekmovanja smo povabili najboljše v
vsaki starostni skupini.
Državno tekmovanje je potekalo v soboto,

3. februarja 2018. Udeležilo se je 68 tekmovalcev v vseh starostnih skupinah, ki so se med
seboj pomerili v peteroboju. Tekmovalce sta
pozdravila ravnatelj Osnovne šole Litija, gospod Peter Strle in podžupanja Občine Litija,
gospa Lijana Lovše. Po nagovorih je sledil recital Srce je pravičen sodnik mentorice gospe
Jane Štojs. Zatem je vodja in predsednik tekmovanja Alen Divjak dal še zadnja navodila in
tekmovanje se je začelo.
Ob razglasitvi rezultatov so bili vsi tekmovalci
deležni drobne pozornosti. Osnovna šola Litija
se še enkrat zahvaljuje vsem, ki so prispevali
nagrade: Elmont d.o.o, Krško, Flaška d.d., Begunje na Gorenjskem, Adriatic Slovenica d.d.,
Koper, Celjski sejem d.d., Celje, Korona d.d.,
Ljubljana, Paloma d.d., Sladki Vrh, Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Lisca d.d., Sevnica, Telekom Slovenije d.d, Ljubljana, Butan plin d.d.,
Ljubljana, NLB d.d, poslovalnica Litija, Thermana d.d., Laško in Modra zavarovalnica d.d.,
Ljubljana.

Geniji v dolgih hlačah in zima v oš litija

Pisatelj Slavko Pregl se je sredi snežnega meteža odpravil na Osnovno šolo Litija. Gospod
Janez Miš, predstavnik festival Bralnice pod slamnikom, ga je pripeljal točno ob dogovorjeni uri.
Učenci skupaj z mentorji so pripravili recital,
anekdote, gluhi telefonček, ples in pogovor. Vse
skupaj se je sestavilo v prijetno, toplo, šaljivo
resno, slamniško bralnico. Otroci so pisatelja izjemno navdušili s svojim zanimivo pripravljenim
programom.
Učencem Osnovne šole Litija je namenil naslednje besede: Če bi bil nekoč spet majhen in bi me
starši peljali v osnovno šolo, bi zahteval, da me
vpišejo v OŠ Litija. To je prelepa svetla šola, kjer
ravnatelj, ki rad bere, vedno najde denar za nakup
knjig za knjižnico. Duhovita knjižničarka, ki ji ljubezen do jezikov bliska iz vedrih oči in zna izbirati
dobro, zato dekleta in fante očarljivo zapelje v svet
branja. Zrinil se bom še med mlade knjižničarje in
tudi tako spoznaval svet. Ko nam bo festival Bralnice pod slamnikom na obisk pripeljal kakšnega pisatelja, se bom potrudil, da bom lahko sodeloval v programu, ki se bo iskril od smeha in pravih besed.
Potem se bo tudi ta pisatelj peljal domov in kajpak sanjaril: če bi bil nekoč spet majhen…
Zbrala Petra Pavlica

Tudi na OŠ Litija na Podružnici s prilagojenim programom so začeli z mednarodnim
Erasmus+ projektom. Imenuje se Sharing the world: disability and displacement.
Od 12. 2. do 16. 2. 2018 so se učitelji Renata, Polona, Robert ter učenci Gašper,
Gregor in Jernej udeležili
aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v Romuniji.
V Romuniji so se učili in osredotočili
na pravice otrok do doma in zdravja.
Aktivnosti so speljali v srednji šoli A.
T. Laurian, v šoli s prilagojenim programom in v sirotišnici v mestu Botosani.
Učenci so se lahko pogovarjali in vadili
angleški jezik, ugotavljali kakšno je življenje v Romuniji, kakšne pravice imajo tam otroci s posebnimi potrebami,
kakšno sirotišnico imajo, se učili obnašanja na letališču in na letalu.
Slovenska delegacija je podpisala tudi manifest, dokument, ki ga bo gostujoča šola poslala v parlament, da bi tudi na državni ravni zagotovili večje pravice za otroke s posebnimi
potrebami. 
Renata Dimnik

Z miško v svet - računalniško tekmovanje za posebni program
V četrtek, 16. 2. 2018, je na Osnovni šoli Jela Janežiča potekalo 11. tekmovanje iz znanja računalništva za posebni program Z Miško v svet. Tekmovanja sta se udeležila Mateja Planinšek iz
oddelka PPVI 3 in Kevin Cvetko iz oddelka PPVI 2.Spremljal ju je mentor Matjaž Bizilj.
Mateja je tekmovala v kategoriji nad 18 let, v kateri je morala pripraviti predstavitev v programu
PowerPoint in jo shraniti na USB ključek. Osvojila je odlično 4. mesto.
Kevin je tekmoval v kategoriji do 18 let. V eni šolski uri je moral s programom Photofiltre 7 po
navodilih urediti dve fotografiji, ju shraniti na točno določeno mesto in ju poslati po e-pošti,
katero je moral ravno tako
urediti po navodilih, na določen naslov. Kevin je zahtevno
nalogo opravil odlično in dosegel zlato priznanje za doseženo 3. mesto.
Po tekmovanju so se učenci
udeležili kegljanja v športni
dvorani Poden. Deležni so bili
tudi malice in kosila, ki jih je
prispevala Zveza za tehnično
kulturo Slovenije in na koncu
prireditve tudi prijeli priznanja
in nagrade. 
Matjaž Bizilj
8.440,00 EUR
6.580,00 EUR

Stekloslikarska
kolonija

OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI EcoFlex PEUGEOT 208 1.4 HDI Access Letnik:
Enjoy Start Stop Letnik: 2013, prev. 117044 km, 2014, teh. pregl. 4/2018, prev. 116006 km, bela

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je v četrtek, 15.2.2018, organizirala

srebrna kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM),
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA. ročni menjalnik (5 pr.), NOVE GUME, KLIMA.

VRTEC LITIJA

DINOZAVRI V ENOTI SONČEK

Sredi januarja so se v prostore vrtca na Vačah začeli naseljevati raznovrstni dinozavri. Otroci so preko knjig, videoposnetkov in dinozavrov – igrač začeli spoznavati
izginuli svet velikih in malih dinozavrov.
Prostor v igralnici smo ozelenili s palmami in lianami, v mivko smo skrili dinozavrove kosti, ki so
jih nato kot pravi paleontologi z žličkami in čopiči ponovno izkopali in ponovno sestavili v stegozavra, diplodoka, tiranozavra in spinozavra.
Leseni sod smo spremenili v veliko dinozavrovo jajce z mehko oblogo, v katerega je
otrok lahko splezal in v njem gledal knjige.
Naredil smo kosti z magneti iz katerih so
na magnetni tabli sestavljali skelet tiranozavra. Upodabljali so jih v različnih likovnih tehnikah, delali njihove odtise v das
masi, sestavljali iz kock, plesali dino ples
in se naučili pesmico o dinozavrovemu
mladičku.
Pravo doživetje je bilo tudi opazovanje dinozavrovega jajca iz katerega se je po treh
dneh naposled izvalil diplodok. Otroci sedaj
vedo, da je to rastlinojedi dinozaver poznajo pa tudi nekaj mesojedih. Po igralnici smo merili koliko so bili dolgi ter visoki in za nekatere smo
morali odpreti vrata in meriti še naprej.
Izvedeli so, da se ljudje in dinozavri nikoli niso srečali. V nas so prebudili veliko vprašanj in na
nekatera še vedno ne znamo odgovoriti. 
Zdenka Juvan Nagode, pom. vzgojiteljice

9.750,00 EUR

6.580,00 EUR

TOYOTA Auris 1.33 Dual VVT-i Terra Letnik: OPEL Astra 1.6 16v Enjoy 60.000 km
2013, teh. preg. 12/2019, prev. 80088, siva kovin- Bluetooth Letnik: 2010, teh. preg. 2/2019, prev.
ska barva, bencinski motor, 1329 ccm, 73 kW 60061, beige kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm,
85 kW (116 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
(100 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

stekloslikarsko kolonijo, ki je
potekala v osnovni šoli v Hrastniku. Kolonije sta se poleg
učencev Osnovne šole Litija,
udeležila tudi učenca Podružnice s prilagojenim programom in sicer Vida Kokovica in
Jan Kepa. Svojo ustvarjalnost
sta pokazala pri slikanju na
ravno steklo - vitraž in steklene predmete, vazice, posode,…. Nastali so čudoviti izdelki. 
Barbara Klanšek

8.900,00 EUR
8.550,00 EUR
OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Cosmo OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy
Bluetooth Letnik: 2013, prev. 150316 km, tem- Letnik: 2014, teh. preg. 2/2018, prev. 132100 km,
no siva kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 srebrna kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 81
kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 16V Enjoy NAJEM, letnik 2008, bencinski
motor, 1364 ccm, 66 kW (90 KM), ročni menj. (5 pr.), beige kovinska barva,
18 € najem; Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation Start Stop, novo vozilo, diesel
motor, 1560 ccm, 88 kW (120 KM), ročni menj. (6 pr.), bela kovinska barva,
pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Pevska gimnazijada

13. februarja se je v telovadnici Gimnazije Litija odvijala že 11. Pevska gimnazijada. Zborovsko petje
ima na Gimnaziji Litija že dolgo tradicijo, pevci se namreč družimo, pojemo, nastopamo in tekmujemo že dvajset let. Po enoletnem premoru je bila naša gimnazija ponovno napolnjena s petjem
vrstnikov gimnazijcev, ki so se
prijazno odzvali našemu povabilu.
Na Pevski gimnazijadi so skupaj z domačim
Mešanim pevskim zborom Gimnazije Litija, ki
ga vodi maestro Blaž Rojko, nastopili še Mešani pevski zbor MISMOMI Gimnazije ŠC Slovenj
Gradec s svojo imenitno glasbeno zasedbo
Funky boys ter Mešani mladinski pevski zbor
I. gimnazije v Celju.
Dogodek se je zaključil s skupnim nastopom
vseh treh pevskih zborov, ko so zadonele pesmi Petelinček je zapel, Dajte, dajte in Heal the
world. Srečanje gimnazijskih zborov je odličen
(vir: arhiv Gimnazije Litija)
pokazatelj, da Slovenci smo in ostajamo pevski narod ter da s tradicionalno pevsko gimnazijado tudi v Litiji pomagamo gojiti in ohranjati to obliko umetniškega
izražanja. Dijaki Gimnazije Litija že komaj čakamo, da se prihodnje leto spet vidimo in slišimo na 12. Pevski gimnazijadi. 
Zala Urbanija
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Za nami je že 20.
abonmajska sezona

Camino – potopisno
predavanje
o znameniti
romarski poti

Letošnjo, 20. jubilejno abonmajsko sezono so zaznamovale odlične predstave uspešnih slovenskih gledališč. Smeha ni manjkalo, vsaka od predstav pa
nam je dodala tudi kanček razmišljanja o življenju. Cucki, Matilda počak‘, Totalno katastrofalna
večerja, Buh pomagej in Čakalnica so predstave,
ki navdušujejo na vseh slovenskih odrih in tudi v
Litiji je bilo tako. Abonmajske predstave v Litiji so
bile že šesto sezono zapored razprodane, kar nas
zelo veseli. Izbor predstav za naslednjo bo objavljen v poletnem času, prijave bomo sprejemali
v začetku septembra. O vsem boste pravočasno
obveščeni. Vsem tistim, ki sprašujete za proste
sedeže sporočamo, da se vsako leto sprosti nekaj
sedežev, zato se prijavite v čakalno listo (kulturnicenter @zksm-litija.si) in vas bomo kontaktirali,
če na voljo sedež. Vsem letošnjim abonentom pa
se zahvaljujemo za zaupanje in na snidenje spet
v jeseni!

El Camino de Santiago je skupno ime za več romarskih poti do svetišča svetega Jakoba v španski
Compostelli, ki so predvsem v srednjem veku privabljale na tisoče vernikov. Zanimanje zanje se je
zopet močno povečalo v zadnjih dveh desetletjih.
Ta izziv je sprejela tudi slovenka Tina Balant, ki
jo je pot popolnoma „zasvojila“. Prehodila je več
segmentov te poti (tudi v celoti - od domačega
praga do Compostelle) in nekaj svojih najzanimivejših in najzabavnejših dogodivščin in pripetljajev predstavila v četrtek, 22. februarja 2018,
na potopisnem predavanju v muzeju. Zelo nas
je razveselil in hkrati presenetil množičen odziv
obiskovalcev, saj se nas je v predavalnici trlo
kar okrog 60 poslušalcev. Hvala Tini in drugim
obiskovalcem za krasen večer!

Gost marčevskih Približevanj Igor E. Bergant je
odgovoril na marsikatero zanimivo vprašanje, delil z nami razmišljanja in izkušnje, ki jih kot zelo
uspešen novinar in voditelj pridobiva na RTV
Ljubljana. Je
velik ljubitelj športa,
poliglot in
družinski
človek. Slišali pa smo
tudi o njegovih zanimivih in neobičajnih pristopih, ki mu
prinašajo urjenje in učenje ter s tem pripravo na
pomembne pogovore, ki ji opravlja med svojim
delom. Spoznali smo komunikativnega, odprtega
in zabavnega človeka. Hvala. G. Igor za obisk v
Litiji.

– slovenski zbiratelji starin iz vrst avstrijskih
diplomatov v Egiptu (1834 – 1870)
Vljudno vabljeni na predavanje o egiptovskih zbirkah slovenskih zbirateljev iz 19. stoletja v četrtek,
12. aprila 2018, ob 18. uri, v Mestnem muzeju
Litija. Predavatelj Tomislav Kajfež, magister arheologije, je kot muzejski svetovalec zaposlen v
Narodnem muzeju Slovenije. S temo o Slovencih,
ki so raziskovali stari Egipt v 19. stoletju se ukvarja že od leta 1986.
Leta 2014 je bil
soavtor odmevne
razstave v Narodnem muzeju Slovenije z naslovom
Mumija in krokodil
- Slovenci odkrivamo dežele ob
Nilu. Od leta 2005
je član in koordinator za Slovenijo
v mednarodnem
znanstvenem društvu Egypt and Austria s sedežem na Dunaju.

Približevanja

Napovedujemo

PRIBLIŽEVANJA: gostja dr. BARBARA JAKI
V ponedeljek, 9. aprila ob 19.uri, vabljeni na Približevanja z gostjo dr. Barbaro Jaki. Barbara Jaki
je dolgoletna direktorica Narodne galerije, ustanove, ki je z zgledno prenovo v letu 2015 pridobila
dodatne razstavne prostore in se z novo postavitvijo, programi in odlično obiskanostjo postavila
ob bok drugim galerijam po Evropi, letos pa praznujejo stoto obletnico ustanovitve. Kot direktorica bdi nad ikonskimi deli slovenske umetnosti,
kot so Groharjev Sejalec ter sliki Ivanke Kobilce,
Kofetarica in Poletje, ki jih pozna skorajda vsak
Slovenec. Kot pravijo njeni sodelavci je v galeriji delo razume kot poslanstvo, ki mu je predana
s srcem umetnika, strastjo zaljubljenca in mislijo
znanstvenika. O likovni umetnosti, ki jo hranijo,
pravi:“ To je naše neprecenljivo nacionalno bogastvo, če zgori galerija, je to za narod veliko hujša
katastrofa, kot če zgorijo bančni sefi; denar se
ponatisne, slika nikoli.“

Otroške matineje

V soboto, 24. marca nas obišče Pepelka v izvedbi Gledališča Kolenc.
V mesecu aprilu pa se bomo srečali
v soboto, 14. aprila in si ogledali lutkovno predstavo Volk in kozlički, ko jo bo izvedlo
Lutkovno gledališče Velenje. To bo paša za oči.
Vabljeni v našo družbo ob sobotah ob 10. uri, v
Kulturni center Litija. Predstave so primerne za
otroke starejše od 3 let.

Smučarska pravljica
v Sevškovi dolini

Natančno po treh letih (zadnja smučarska tekma v Sevškovi dolini je
bila ravno 14.2.2015) je spet zapadlo
dovolj snega, da smo uspeli pripraviti smučišče
za izvedbo smučarske tekme. Ker imamo na Polšniku veliko smučarskega podmladka smo se odločili, da letos tekmujejo le najmlajši. Pogoji za

Zbirke konzulov

Litijska kapelica

Po dolgih letih in številnih načrtih bo končno uslišana želja številnih Litijanov – ponovno bo oživela
»Litijska Kapelica«. Sicer ne »in situ«, pač pa bo
njena kopija postavljena cca. 15m proti zahodu.
Stara kapelica je namreč dotrajana do te mere,
da je ni več mogoče ustrezno sanirati. Njena kopija bo natančna podoba izvirne kapelice, z vsemi
detajli in poslikavami v notranjosti. Projekt vodi in
financira Mestna skupnost Litija.
Da bi čimbolj verodostojno predstavili njeno
zgodbo, ki sega daleč nazaj v 18. stoletje,
naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o njej ali
imeli fotografije, da se oglasite v Mestnem
muzeju Litija, in nam jih posredujete. Le s skupno močjo bomo spoznali njeno nadvse zanimivo
preteklost, ki je bila zadnja desetletja povsem
prezrta.
Podatke oz. informacije lahko posredujete
tudi po telefonu (070/430-202 ali 031/689160) ali po elektronski pošti: mestnimuzej@
zkms-litija.si
Za vsako najmanjšo podrobnost vam bomo hvaležni!
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

KNJIŽNICA LITIJA
Približevanja s patrom Karlom Gržanom

Gost februarskih Približevanj je bil pater Pavel Gržan. Sloves njegove izjemne osebnosti je na srečanje
privabil raznolike ljudi. Gospod Gržan s svojim razmišljanjem, pisanjem in pozivanjem k pravični družbi
v vsakomur od nas zbuja spoštovanje in hvaležnost. Slednje prav zaradi občutkov odgovornosti, ki jih
brez vsake intencije poskuša prebuditi v valovanju, kot sam pravi krutega hrematizma, požrešne in
neetične kapitalistične družbe. V prijetnem kramljanju nas je spomnil na bit človeka, ki je edina važna,
ki je vsakomur lastna, ki ne sme biti merjena in merljiva ter ocenjevana s številkami ali pohvalami tipa:
dober, priden. Spomnil je na ustvarjalnost, ki je dostikrat poteptana in spregledana, na posebnosti,
ki so dragocene v vsakem od nas… Modra soba je znova drhtela od lepih in presežnih občutkov, ki so
se zdramili med številnimi obiskovalci. Veliko jih je domov odšlo s knjigo pod pazduho: s 95 tezami, s
humornim Čarlijem ali globljo razpravo o pravičnosti Boga v nebesih in številnimi trpečimi na Zemlji.
Misli obiskovalcev so se gotovo še več dni vračale k temu pozitivnemu srečanju, bralci pa so znova
številčnejše posegli po patrovih knjigah… Andreja Štuhec

Na zboru članov izvolili novega
poveljnika PGD Polšnik

smučanje so bili odlični, delno oblačno, trda in
ne ledena proga pri minus ena. Nastopilo je 11
smučarjev (od 2004 do 2015). Vsi so veleslalomsko progo odlično odpeljali, saj odstopa nismo
zabeležili. Tekmovali so: Dunja Konjajeva, Kolja
Konjajev, Tinkara Vozelj, Jorik Kvapil, Lina Povše, Rua Kvapil, Lovro Vozelj, Ariana Povše, Nejc
Poznajelšek, Petja Konjajev in Jan Novak. Prvi
smučarski trening pa sta na progi opravila Ruben
Polak in Manca Petrič. Kar veliko snega je zapadlo letos, zato je bilo s pripravo proge kar nekaj
dela. Hvala pridnim soteptalcem snega ter vsem,
ki ste pomagali, da je tekma nemoteno potekala.
Še posebej pa hvala Avdilu Nrecaju za 100 sponzoriranih krofov, ki so bili na pustno nedeljo naj-

Likovna razstava v aprilu

Aprila bosta v Knjižnici Šmartno svoja likovna dela predstavili Berta Juvan in Dragi Benčič. Članici
Relika iz Trbovelj in skupine LIKI iz Kisovca ustvarjata že vrsto let, za njima je že več samostojnih in
skupinskih razstav. Odprtje razstave bo v četrtek, 12. aprila, ob 19. uri. Vabljeni.
Aleksandra Mavretič

V soboto, 24.2.2018 se je v dvorani na Polšniku odvijal redni občni zbor PGD Polšnik. Ker je bilo zaključeno petletno obdobje, sem pripravila projekcijo,
skozi katero smo si ob fotografijah ogledali uspešno
delovanje društva. Ker je bil tudi volilni zbor, smo
potrdili starega- novega predsednika Darka Povšeta, zamenjali so se nekateri člani v upravnem odboru, dobili pa smo tudi novega poveljnika Antona
Bučarja, katerega so člani soglasno potrdili. Sledile
so še besede gostov, ki so nam zaželeli vse najboljše v tem letu. Po končanem občnem zboru je še
sledil družabni del. Da smo se malo podprli, pa je za
hrano poskrbela Okrepčevalnica KUHLA.
Hvala vsem dosedanjim članom upravnega odbora
za odlično delo. Hvala Štefanu Logarju, ki je svoje
delo opravljal odlično in upamo, da bo svoje znanje
še naprej prenašal tudi novemu poveljniku ter mladim generacijam. Vsem novim članom pa želimo, da
bi se pravilno odločali, na vseh področjih. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
Barbara Bučar

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK
Po malici in počitku je sledila razglasitev rezultaFiju, fiju, fiju, maškare gredo ...

V torek, 13. 2. 2018, so našo šolo okupirale maškare.
Fiju, fiju, fiju, maškare gredo. S škornji cepetajo,
pesmice pojo. Fiju, fiju, fiju, mene je pa strah, pa
se rajši skrijem v maminih rokah ...

tov. Naše pionirke so zasedle odlično prvo mesto in prejele pokal ter medalje za svoj trud. V
soboto, 3. 3. 2018 tako odhajajo v Lukovico na
regijsko tekmovanje.
Tudi naši mladinci niso bili od muh. Lana Vozelj,
Dominik Sladič in Gaj Juvan so dosegli prav tako
prvo mesto. Gašper Rozina, Lovro Pevec in Jan
Novak pa so z malo smole pristali na 5. mestu. A
kljub temu so bili hitri in odlični.
Vsem našim mladim gasilcem iskreno čestitamo
za dosežene rezultate in jim želimo veliko sreče
na regijskem tekmovanju.
Katarina Juvan

Odlično 3. mesto - Odhajamo
na državno tekmovanje!

Tudi letos smo v šoli pripravili kulturni dan z naslovom Pust. Otroci so prišli v šolo našemljeni.
Prvi dve uri smo posvetili pogovoru o pustu, od
kje izhaja to praznovanje in zakaj ga praznujemo.
Učenci so povedali, da pri njih še obstaja običaj,
da hodijo od vrat do vrat ter odganjajo zimo, tako
da skačejo visoko v zrak in plešejo ter glasno prepevajo. Ljudje so jih veseli, saj obisk maškar pri
hiši obeta srečo in dobro letino. Ogledali smo si
maske po Sloveniji pa tudi karnevale po svetu.
Učenci so se v skupinah naučili nekaj pesmic, ki
govorijo o maškarah. Po malici smo učencem pripravili rajanje v telovadnici. Pridružili so se nam
tudi otroci iz vrtca Polhek. Skupaj smo zaplesali
in odgnali zimo. Vsaj upamo tako. ;-)

1. mesto na občinskem
gasilskem kvizu

V soboto, 24. 2.
2018, so naše učenke Hana Vita Simončič, Manja Nograšek
in Klara Femc odšle
na občinsko tekmovanje, ki je bilo organizirano v Litiji, na OŠ
Gradec.
Zjutraj so bila dekleta
prestrašena, a strah
se je kmalu razblinil,
saj so pisni del tek-

Andersenov dan in gost Marjan Manček

Andersenov dan, 2. april bomo v Knjižnici Litija praznovali 10. aprila, ko nas bo obiskal Marjan Manček.
Na lanskem spominskem večeru ob rojstnem dnevu Naceta Simončiča, smo se dogovorili, da se zagotovo še srečamo. Marjan Manček je profesor angleščine in zgodovine, a je poučeval le nekaj mesecev,
potem pa življenje posvetil svobodnemu ustvarjanju kot karikaturist, ilustrator in filmski animator.
Prve karikature je objavil že v gimnazijskih letih v humorističnem tedniku Pavliha. Med študijem se je
preživljal z risanjem karikatur in kratkih stripov za slovenske in tuje časopise. Ilustriral je nad 200 knjig
(Mojca Pokrajculja, Kozlovska sodba v Višnji gori, Pedenjped, Kraljična na zrnu graha ...) in ustvaril
nekaj risanih junakov (Modri medvedek, Cufek, Medvedek Brundo, Dajnomir in Miliboža). Hribce,
ki so v stripu izhajali najprej v mladinskih revijah, je leta 1993 prenesel na risani film. Za televizijsko oddajo Radovedni Taček je ustvaril animiran napovednik in likovni osnutek lutke. Za svoje delo je
prejel veliko nagrad. Marjan Manček bo gost Knjižnice Litija v torek, 10. aprila, ob 19. uri.

slajši in nepogrešljivi. Hvala Mirku in Mimi Kotar,
ki nam ob vsaki smučarski prireditvi velikodušno
odstopita njihovo ‚Sevškovo‘ dolino.
Vsi smučarji so pokazali obilico smučarskega znanja, številni navijači so nastop vsakega pospremili
z bučnim navijanjem v cilju, kjer sta za njihovo
žejo poskrbeli Andreja in Tejčka.(hvala Gostilni
Majcenin Kuhli za posojo termovk). Srečko pa je
poskrbel za edinstveno arhitekturo ciljnega prostora, z oblikovanjem snežnega šanka, fotelja in
snežnih klopi za obiskovalce. Otroškega navdušenja ni manjkalo in verjamem, da jim časovni rezultat ni veliko pomenil. Veliko pa jim je pomenilo
priznanje za izjemno smučanje, katerega so ob
koncu prejeli prav vsi smučarji. Hvala vsem staršem za pomoč pri izvedbi tega dogodka, saj tako
z dobrim zgledom našim otrokom spodbujamo
veselje do športa, ki mora postati pomemben del
naših življenj, hkrati pa jih učimo pomembnosti
sodelovanja in druženja. Aleš Vozelj

movanja obvladale. Sledil
je praktični del tekmovanja. Pri vozlih so se izkazale kot prave mojstrice in
vse ostale ekipe premagale za šalo. Bile so namreč
najhitrejše v vezanju vozlov. Tudi gasilske spretnosti jim niso delale težav.
Bile so hitre in brez napak.
Nazadnje so se pomerile
še v prvi pomoči in iskanju
besed v osmerosmerki,
kjer so obvladale, saj so
našle čisto vse besede na
gasilsko tematiko.

V soboto, 3. 3. 2018, smo se spet odpeljali na
gasilsko tekmovanje, tokrat na regijski kviz v Lukovico.
Naša pridna dekleta, Hana, Klara in Manja, so komaj čakala, da se bo tekmovanje začelo. Pot v
Lukovico se nam je zato kar vlekla. Še dobro, da
smo imeli s seboj
mladince,
ki so nam
krajšali čas na
kombiju.
V OŠ Janka Kersnika na Brdu
pri Lukovici je bilo
že vse pripravljeno. Odlična organizacija in zbrane ekipe - tekmovanje se je lahko pričelo. Brez
večjih težav so naša dekleta opravila z nalogami,
prav tako fantje mladinci. Tako smo čakali le še
vrhunec tekmovanja in to je seveda razglasitev.
Ko smo slišali, da naše mesto ni nehvaležno četrto, smo si oddahnili. Poklicali so nas kot tretje
uvrščene in veselje je bilo neizmerno. Naša dekleta odhajajo na državno tekmovanje v Trbovlje.
Tudi fantje, Gašper, Gaj in Dominik, so se odlično
odrezali v kategoriji mladincev in prav tako osvojili 3. mesto, tako da 17. 3. skupaj odhajamo v
Trbovlje, kjer se bomo pomerili najboljši v državi.
In spet smo mi zraven. :-) Veseli!
Katarina Juvan
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NOVO VODSTVO DPM LIŠ

Zopet je leto naokoli in člani Društva podeželske mladine Litija in Šmart
no smo se zbrali na letnem občnem zboru v prostorih PGD Jablanica v
petek, 23. februarja 2018. Udeležilo se ga je 29 članov. Pridružil se nam
je tudi podžupan občine Šmartno pri Litiji, gospod Srečko Vavtar, ki nam je namenil nekaj spodbudnih besed. Po pozdravnem govoru so bila podana poročila upravnega in nadzornega odbora
ter finančno poročilo o delu v preteklem letu. Ker se je mandat dosedanjega vodstva DPM LIŠ
iztekel, smo izvolili novo vodstvo za naslednji dve leti. Za predsednika je bil izvoljen Marko Firm,
za podpredsednika Žiga Moneta, za tajnico Neža
Vidic, za blagajničarko pa Saša Biaggio. Ostali člani upravnega odbora so postali Miha Biaggio, Peter
Dobravec, Toni Tomšič, Martin Tori in Jaka Požun.
V nadzorni odbor so bili izvoljeni Gregor Dobravec,
Simona Goršek in Mija Tomšič, v disciplinsko komisijo pa Jernej Knez, Urška Yartz in Bernard Štrus.
Po volitvah je novoizvoljeni predsednik Marko Firm
predstavil plan dela za leto 2018. V prvi polovici
leta društvo se namerava udeležiti 30. Pohoda po
nagelj na Limbarsko goro, regijskega in državnega
kviza »Mladi in kmetijstvo«, ter regijskih in državnih
kmečkih iger. Govedorejskemu društvu Litija bomo pomagali pri izvedbi rasteva govedi ob 70 letnici KGZ Litija. V drugi polovici leta pa bomo organizirali LIŠ piknik, vzpon na Triglav, se udeležili
sejma AGRA v Gornji Radgoni, se udeležili tradicionalnega pohoda Od Litije do Čateža, organizirali bomo tudi strokovno ekskurzijo na Primorsko. Tekom leta se bodo zvrstile še številne aktivnosti
v okviru Zveze slovenske podeželske mladine, v katero je društvo včlanjeno: poletne športne igre,
skupščina ZSPM, spomladanski in jesenski seminar, posvet predsednikov, okrogle mize, ekskurzije… Vključevali se bomo tudi v aktivnosti lokalnih društev in organizacij ter preostalih društev
znotraj ZSPM, saj se trudimo povezovati vse mlade, predvsem tiste s podeželja. Dolgčas nam
zagotovo ne bo! Če se nam želite pridružiti ali o nas izvedeti kaj več, se obrnite na predsednika
Marka Firma (040 865 965) ali pa nam pišite na naš elektronski naslov dpm.lis@gmail.com.
Mija Tomšič
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OBČNI ZBOR SADJARSKEGA DRUŠTVA LITIJA

Dne 16/2-2018 ob 17. uri je potekal v gostinskem lokalu« KRZNAR« V Črnem potoku 5, Šmartno pri Litiji redni občni zbor članov Sadjarskega društva Litija. Zbora
se je udeležilo 100 članov in gostje, med katerimi je bila tudi podžupanja občine
Litija, Liljana LOVŠE. Ker je bilo letos volilno leto pa so člani zbora ponovno potrdili
staro vodstvo za naslednje štiri leta.
Na zboru so pregledali delo za leto 2017,
ki je bilo zelo raznovrstno in pestro. Aktivnosti so potekale tako pri praktičnem kot
teoretičnem izobraževanju. Bilo je opravljenih več predavanj na temo varstva sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci
ter na temo ekološke pridelave sadja.
Organizirana so bila predavanja pridelava
kostanja in orehov- postavitev nasada, vrsta sadik, postavitev nasada namiznega
grozdja, varstvo rastlin v domačem vrtu,
nekateri člani pa so se udeležili delavnice
za ocenjevanje žganja.
Poleg teh dejavnosti so na terenu potekale ekskurzije, ena na področje Vipave, drugo na področje
Šentjurja pri Celju in Sevnice, in tretja v Trbovlje v naselje Knezdol, kjer smo si ogledali kmetijo
KUPŠEK, ki se ukvarja z dopolnilo dejavnostjo pridelavo in predelavo orehov ter pekovsko dejavnostjo. Prav na tej kmetiji so v nasadu orehov pridelali (2) toni orehov, prav ste prebrali, čeprav
je vse na okoli pridelek uničila pozeba, orehov nasad pa je
pozeba zaobšla. Kot redno izobraževanje na terenu pa so bile
organizirani prikazi zimske in letne rezi sadnega drevja in prikaz rezi vinske trte.
Tudi za leto 2018 je plan izobraževanja tako teoretičnega kot
praktičnega ter ekskurzij smelo planiran. V letu 2018 pa je v
planu tudi sadjarska razstava in upamo, da nam narava bolj
naklonjena kot v letu 2017, ko je pozeba uničila ves pridelek.
Spoštovani občani, z delom,
ki ga društvo planira je treba začeti takoj. Tako je
bil tega dne ob 10. uri »Prikaz rezi vinske trte«, v
Gabrski gori, v vinogradu Ciglar Romana in Bajec
Jožeta, ki ga je s strokovno z obrazložitvijo prikazal
g. Anton Pezdirc, iz Kmetijske šole GRM iz Novega
mesta. Kljub snegu se je prikaza udeležilo rekordno število članov sadjarskega društva. Po končanem uradnem delu zbora pa je sledilo teoretično
predavanje na temo Oskrba sadovnjakov po pozebi
v preteklem letu. Predavatelj iz kmetijskega instituta Slovenije iz sadovnjaka Brdo pri Lukovici Roman
MAVEC je v svojem izvajanju predstavil kakšne
ukrepe je treba podvzeti, da zavarujemo sadje, jagodičevje in vinsko trto pred pozebo. (Uroševanje,
ustvarjanje megle z kurjenjem, manjše stvari s pokrivanjem, ki pa so pri zelo nizkih temperaturah neučinkovite). Posebno pa je poudaril na rez sadnega
drevja, ki ga moramo opraviti. Kajti zaradi pozebe
sadje ni imelo plodov in so se vsa hraniva usmerila
v rast pogankov, zato je treba te temeljito odstranit
in tudi del rodnih vej sicer bo prišlo do prevelike
obremenitve s sadeži zaradi tega pa do obilnega in
nekvalitetnega pridelka. Poudaril je, da se nam vrtičkarjem nič ne mudi obrezovati le to opravimo ko
pod krošnjami dreves zacvetijo trobentice drugače
pa je v velikih sadovnjakih.
Ob zaključku bi se v imenu vseh sadjarjev predsedniku Vojku Bizjaku in strokovni tajnici Vesni Velikonja ter upravnemu odboru zahvalil za uspešno
vodenje društva in zaželel, da je tako tudi v naslednjem mandatu. Spoštovani občani, če vas zanima
delo sadjarskega društva se nam priključite, ne bo
vam žal. Ciril Golouh
(Nadaljevanje s 1. strani)

Vabilo na 11. pohod
po poteh okrog Slivne

Vaščani idilične vasi Slivna, v
kateri se nahaja obeležje geometričnega središča Slovenije
(GEOSS) vabijo na tradicionalni
pohod na velikonočni ponedeljek.
Pohod bo 2.4.2018 s štartom ob 9:00 uri v vasi
Slivna. Na poti bodo pohodniki obiskali sledeče
kraje: Zgornja Gora (cerkev sv. Florjana), Štance
Laze (postojanka za okrepčilo), Pivkelj (najvišja
točka pohoda - 880 m), Zgornja Slivna (cerkev sv.
Neže in druga postojanka za okrepčilo), Vrtače,
GEOSS in vrnitev v Slivno. Letos trasa malce spremenjena.
Na cilju bodo domačini pripravili manjšo pogostitev, organizirali vaške igre in se poveselili z vami.
Pohod traja približno 3 ure. Pot ni zahtevna in je
primerna za vse pohodnike. Poteka po makedamu,
kolovozu, travnikih, gozdnih poteh, stezah in kratek del tudi po asfaltirani cesti.

Po obilni hrani preko Velikonočnih praznikov, bo
pohod na svežem zraku ponovno zelo dobrodošel.
Cena pohoda: Prostovoljni prispevek (zaželen je
7 eur prispevek). Pohod je v vsakem vremenu
Kontaktna številka: 031 304 693 Miloš
Petrol_OglasBioPlin_Obcan Litija_200x275mm.indd 2
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Spoštovana gospa Zajec

Prebral sem vaš članek v zadnjem
občanu. Kakšen hvalospev gospodu županu Rokavcu in njegovi ekipi. Kapo dol. O
županovi koaliciji in opciji, ki ji glede na vaše razmišljanje verjetno predvidevam pripadate, seveda se po vaše, ne sme pisati in govoriti nič kritičnega, po vaše samo lepo, o g. županu in njegovi
ekipi, lahko pa se uporablja že tisočkrat izrečena
mantra gospoda župana Rokavca in njegove ekipe, kako je vse lepo in prav in ni nič narobe v
Občini Litija in nič narobe z investicijami, ki so
bile izvedene v zadnjih letih kot jih vi navajate,
SVC, nova šola, čistilna naprava. Pri vašem pisanju gre za, ali popolno sprenevedanje, ali popolno
nepoznavanje razmer v mestu in občini Litija, ki
so vzrok občinske politike župana g. Rokavca njegove ekipe zadnjih nekaj let. Vi zapišete, pravite:
Kapo dol g. županu njegovi ekipi, ki je občino Litija in njene Občane zadolžila za več kot 1000 €
po glavi občana in da se bodo krediti odplačevali
vse do lete 2033 in morda še več let, in da je Občina Litija tretja najbolj zadolžena občina v Slovenij. Gospodu županu ob volitvah volilci nismo
dali pooblastila, da nas po domače tako zapufa.
Kapo dol g. županu njegovi ekipi, ki je izpeljala
nestrokovno in negospodarno sicer upravičene
investicije- zgradila SVC, novo šolo, čistilno napravo a vendar ne, za skoraj za 2 x ceno, (za cca 3
-5miljonov preplačane vse investicije) kot je cena
takih objektov v Sloveniji. Kapo dol g. županu in
njegovi ekipi, ki kljub opozorilom sprejema škodljive proračune in nevzdržne rebalanse proračunov in izvaja nenamensko porabo prihodkov iz
preteklih let z milijoni ne plačanih računov občine
tako v letu 2016, 2017, kar je je privedlo tako daleč, da se niso plačevali niti mrliških ogledi in tudi
sodne obdukcij za pokojne občane Litije. Da se
nevzdržno zmanjšujejo sredstva za kulturo, šport,
urejenost mesta Litije, da ne naštevam. Kapo dol
g. županu in njegovi ekipi, ki še kar naprej najema
kljub prekomerni zadolženosti občine kratkoročne kredite, da se preživi iz meseca v mesec. In
predvideva nove investicije brez denarnega kritja
Občine v volilnem letu 2018. Kapo dol g. županu
in njegovi ekipi, ki ne upošteva nobenih strokovno podprtih mnenj in argumentov pri strokovnih,
kadrovskih, političnih odločitvah in investicijskih
ter razvojnih odločitvah, ki so pomembne za življenje in razvoj mesta in občine Litija, in nastavlja svoje ubogljive kadre na odgovorna delovna

mesta v občini po pravilu glavno, da si naš, čeprav je najbolje, da ne veš nič in ne znaš. Glede
izgradnje kurilnice v Športni dvorani Litija, ki jo
že omenjate le toliko, župan in njegova ekipa je
z ne transparentnim zavajajočim načinom od prvotne kurilnice za šolo brez vednosti Mestne skupnosti Litija, spremenila načrt izgradnje kurilnice
spremenila sistem ogrevanja (zopet ena izmed
nasedlih investicij ni dovolj odjemalcev plina za
ogrevanje) in podpisala škodljivo koncesijsko pogodbo, katere pa, Mestna Skupnost Litija ni podpisnik. Zato vaš zapis o tožarjenju in prepiranju
je neresničen in zaradi vašega ne poznavanje te
problematike zavajajoč, je pa res, da je za reševanje teh zadev pristojno sodišče. Glede Litijske kapelice ste zapisali, da je sramota za naše mesto.
Lastnik kapelice in zemljišča je bila zadnjih 20 let
ali več prav Občina Litija, ki pa z svojo lastnino,
kulturno dediščino ni ravnala kot skrben gospodar, torej gre za sramoto lastnika Občino in ne
mesta Litije. Občina je propadajočo kapelico in
zemljišče prodala, novemu privatnemu lastniku.
Na pobudo Mestne Skupnosti Litija in soglasju z
novim lastnikom in Zavodom za spomeniško varstvo Slovenije nam je in bo uspelo, da bo zgrajena replika kapelice in ohranjene freske. Trditev
da Mestna Skupnost Litija v 4 letnem mandatu ni
naredila nič za prebivalce oprijemljivega je čisto
navadno natolcevanje. Mestna Skupnost Litija je
iz svojih edinih izvirnih minimalnih sredstev, ki jih
dobi od najemnine Športne dvorane Litija, skrbela za vzorno vzdrževanje Športne dvorane Litija,
katere je lastnik Mestna Skupnost Litija in je isto
časno vso mandatno obdobje finančno prispevala
sredstva tako za kulturo kot šport in ostalim društvom in dejavnostim ter posameznikom v mestu
Litija. Brez naših danih sredstev za prireditev tako
kulturnih kot športnih in drugih dejavnosti za občane v večini ne bi bila izvedena in nebi mogla
kulturna, športna in ostala društva nadaljevati z
svojim delom. Spoštovana gospa Zajec, menim,
da bi bilo veliko bolj pošteno in samokritično od
vas, da preden napišete in objavite taka razmišljanja in vse povprek kritizirate delo v Mestni Skupnosti Litija si pridobiti ustrezne z argumenti in
dokazi, potrjene informacije in preverjen podatke
in to ne pri g. županu Rokavcu in njegovi ekipi. Saj
gotovo poznate znan slovenski pregovor, ki pravi;
Tudi slepa kura zrno najde.
S spoštovanjem in pozdrav Grošelj Klemen

Mariji Zajc avtorju članka
»Razmišljanja ob pisanju predsednika MSL
Dušana Hauptmana«…

Vsaka dobronamerna kritika je vedno dobrodošla. Predvsem, če je podana od osebe, ki
je seznanjena z vsemi dejstvi, ki je družbeno
aktivna, in redno spremlja družbeno dogajanje
ter je nasploh razgledana oseba.
Zelo težko pa je korektno odgovoriti na kritično pisanje Marije Zajc na delo sveta MSL v
prejšnjem Občanu, saj je izrazito pristransko,
nekompetentno, neargumentirano in izvira
iz nevednosti, nepoučenosti ter dolgoletne
(slepe) politične in strankarske pripadnosti.
Blatenje, onemogočanje in izključevanje tistih, ki niso slepi in gluhi za sporne projekte
in dvomljivo zadolževanje, je postalo v Litiji
že pregovorno in o tem nima smisla izgubljati
besed.
Naj na kratko odgovorimo samo na dva glavna
očitka:
- svetu MSL v tem mandatu je bil kot »glavni
projekt« vsiljena škodljiva koncesijska pogodba za ogrevanje športne dvorane, ki sta

jo brez vednosti MSL podpisala občina Litija
in distributer plina in v kateri MSL ne samo,
da ni podpisnik ni dal niti soglasja zanjo. O
tej zadevi bo, kot je v takih primerih v navadi,
odločalo pristojno okrožno sodišče,
- zemljišče, na kateri je stala litijska kapelica, je
pred leti občina prodala zasebniku in kapelico
prepustila propadanju. MSL bo to sramotno
napako, ob pozitivnem sodelovanju lastnika zemljišča, sedaj popravila ter pomemben
objekt litijske kulturne dediščine ohranila za
bodoče generacije.
Mariji Zajc svetujemo, preden se spet javno
osmeši s hvalnico županovim projektom in kritiziranju vsepovprek, naj si prej kaj prebere, se
pouči o dejanskem stanju, predvsem pa povpraša še drugo stran, saj v Litiji še obstajajo
ljudje, ki nekaj znajo, predvsem pa zagovarjajo
zakonito delo ter konstruktiven in pošten dialog.
MESTNA SKUPNOST LITIJA

Kako se vidi iz zadnje klopi občinskega sveta?

Zakaj nas nihče več ne spodbuja,
da bi bolje ločevali odpadke? Zakaj
niso na čistilno napravo Litija –
Šmartno priključeni vsi predvideni porabniki?
Zakaj napake vedno plačamo občani?
Litija je ena od občin, ki je že pred leti razumela,
kaj pomeni imeti pravi odnos do ekologije. S pristopom k izgradnji skupnega odlagališča odpadkov v Uničnem, je vsekakor naredila pomemben
korak k boljšemu okolju. No, do tukaj je bilo vse
OK. Deponija v Uničnem se je zgradila po projektih in finančnih študijah, kar smo potrdili tudi
občinski svetniki. V letu 2017, ko je minilo obdobje testnega delovanja, so nam predstavili, da je
obstoječa infrastruktura za ločevanje odpadkov
predimenzionirana in če ne bomo pripeljali dovolj
smeti na sortiranje ter kasnejše deponiranje, se
bodo SMETI PODRAŽILE. Z večino svetnikov županove koalicije je bilo v letu 2017 potrjeno povišanje cene smeti za 25,68 %. A si lahko predstavljate, da se smeti podražijo, če jih je premalo!?
Ko smo začeli ločevati smeti, smo se vsi trudili,
kako bi ločevanje čim bolj zaživelo, ogromno
je bilo idej in vloženega truda v akcije, kako bi
smeti res pravilno ločevali in tudi obračunavali.
No, sedaj pa nas nihče več ne spodbuja, da bi še
bolje ločevali, ampak bomo napake, ki so nastale pri izgradnji deponije v Uničnem, morali itak
plačati mi, občani. Litijska občina ima v skupščini
podjetja Centra za ravnanje z odpadki Zasavje,
d.o.o svojega predstavnika, direktorja komunale.
Komunala je občinsko podjetje in občino vodi župan. Ne vem, zakaj se nikoli ne sliši, da je kdo od
naših predstavnikov rekel, da je dovolj podražitev.
Če podjetje ustvarja izgubo, jo pokriješ tako, da
zaračunaš občanom. Da bi začeli varčevati pa ni
bilo govora. Najti rešitve, brez podražitve, to pa
bi bilo nekaj pametnega! Ko sprejemaš načrte izgradnje, verjameš stroki. Ko sprejemaš poslovne

rezultate, moraš verjeti skupščini podjetja in njegovemu direktorju. Kar se izkaže, da je narobe, pa
moramo itak plačati mi, uporabniki.
A to še ni vse! Na 19. seji občinskega sveta je bila
spet predlagana 15,62 % podražitev. Podražilo naj
bi se zaradi tega, ker gorljivih frakcij, ki nastanejo pri ločevanju, nimajo kam odpeljati oziroma
so podražili njihovo sežiganje. Če bi tako ravnala
podjetja s proizvodnjo izdelkov in bi zaradi nastalih stroškov dražila izdelke, ne bi več kupovali pri
njih. Pri odpadkih pa je drugače: plačati moramo
vse, kar kdo slabo gospodari. Do te podražitve pa
ni prišlo, ker smo nekateri svetniki to preprečili.
Dosegli smo tudi to, da je župan obljubil, da bo
pri treh položnicah gospodinjstvom obračunano v
dobro štiri evre. Če se ne bi uprli podražitvam, bi
župan s svojo koalicijo smeti od leta 2017 podražil
kar za 41,30 %. Ekologija je resnično draga stvar,
saj za smeti in kanalščino ter čiščenje odpadnih
voda plačujemo skoraj več kot za ogrevanje, kar
je bil včasih največji strošek gospodinjstva. Ekologijo rabimo in tega se zavedamo vsi, ampak nikakor ne pomeni, da moramo slabo vodenje na
koncu vedno plačevati mi, občani.
V Litiji se je zgradila čistilna naprava in zajeten
del komunalne infrastrukture. Bolje kot bo deloval sitem in več kot bo priključenih uporabnikov,
lažje bo vzdrževanje in cena za občane bo nižja.
Tako se seveda razume. A na čistilno napravo Litija še vedno ni priključeno vse, kar je bilo določeno po projektu. Občina nima interesa, da bi
uredila dodatno infrastrukturo in na čistilno napravo priključila vse enote. Če bi na čistilno priključili vse, kar je bilo načrtovano, bi bila cena na
koncu nižja. Ker pa na občini tega ne razumejo,
je najlažje, da se cena razdeli na vse do sedaj
priključene uporabnike. Pa smo spet pri tem, da
je lažje zaračunati ljudem kot pa dobro delati…
Aleksander Gombač

Vprašanje vodstvu občine!

Pred časom sem imel opravke na Upravni enoti. Kar nekaj časa že nisem potreboval teh storitev, zato sem bil zelo presenečen, ko sem v prvem nadstropju občinske
zgradbe ugotovil, da sem zgrešil. Napoten sem bil v nove prostore upravne enote, nad
restavracijo Mona Lisa. Saj sem navajen peš hoje, toda to je bilo pa le preveč za moja izrabljena
kolena; najprej po stopnicah gor, potem po stopnicah dol in še enkrat gor… Ko sem stopil v nove
prostore upravne enote, pa še večje presenečenje. Ker malo slabše slišim, mi je gospa na šalterju
morala malo bolj glasno obrazložiti in pojasniti nekatere stvari, vendar to niso bile samo moje
osebne zadeve, saj so najin pogovor lahko spremljali vsi, ki so se tedaj znašli na hodniku upravne
enote. Pa vas sedaj sprašujem, odgovorni; Zakaj je bila potrebna selitev upravne enote, je bilo
prej preveč enostavno, ko je bilo v eni stavbi, pravzaprav v eni avli urediti vse, bodisi na občini ali
pa na upravni enoti?
Marjan Lotrič, Litija

Novice iz Planinskega društva Litija

31 pohodnikov sekcije »Sokol« se je 10.2.2018 povzpelo na Sabotin. Ker je bila ta
dan pustna sobota, jih je vodja sekcije pred odhodom počastil s pustnimi krofi. Na
Sabotin so se povzpeli po severni poti, ki v začetku poteka po kolesarski stezi ob reki
Soči, nato pa se strmo, tudi preko kavern, vzpne proti vrhu. Na vrhu so si ogledali
muzej in obnovljene kaverne, vračali pa so se po razglednem grebenu, kjer jih je ves
čas spremljal pogled na Sočo in Sv. Goro. Zimskega pohoda iz Gabrovke na Okrog se je 17.2.2018
udeležilo 24 pohodnikov sekcije »Sokol«. 17.2.2108 je planinska sekcija Sava Kojoti organizirala
izlet na Stolpnik, najvišji vrh Konjiške gore. Startali so v vasi Črešnjice. Po krajšem počitku na
vrhu so se spustili v Slovenske Konjice. Pot je bila zasnežena, zato je bila tura še prav posebno a
tudi naporno doživetje. 22. pohod Franca Štrusa je potekal v soboto 24.2.2018. Kljub hladnemu
vremenu in snegu je bilo pohodnikov okrog 65. Kot je že tradicija, so se pohoda udeležili tudi
svojci Franca Štrusa. V Zagorici je pohodnike čakal čaj in pecivo. Proslave na Oklem se niso udeležili, saj so bili prepozni. Pot je bila zaradi snega in mraza naporna.
Načrtovani izleti in akcije v marcu in aprilu 2018: - 10. 3. 2018 – Primorska (sekcija
Sokol); 18. 3. 2018 – Janče – občni zbor PD Litija; 24. 3. 2018 – Uršlja gora (sekcija Sokol); 24.
3. 2018 – Križna gora in Sveti Duh (sekcija Sava); 7. 4. 2018 – Po obronkih Jablaniške doline (sekcija Sokol); 7. 4. 2018 – Ermanovec (družinska sekcija); 14. 4. 2018 – Kopitnik in Gore (sekcija
Sokol); 21.4.2018 – izlet v neznano (sekcija Sava). Program je okviren, več informacija o izletih
pa dobite na društvu in na spletu: http://www.pdrustvo-litija.si/

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

KAM SPADA
LITIJA?

(Javno vprašanje
županu-drugič)
V januarski številki Občana sem župa
nu postavil javno vprašanje: »V katero
regijo spada občina Litija?«. K temu
me je vzpodbudilo dejstvo, da nobena
vlada, ki obišče Centralno-slovensko
regijo ali Zasavsko regijo, zraven ne
povabi našega župana. Odgovora na
to vprašanje ni bilo. Morda je župan
vprašanje spregledal, ker ga je urednik umestil med reklame. Ampak to
je stvar uredniške politike. V kolikor pa
ga je župan prebral in nanj noče odgovoriti, je pa to povsem nekaj drugega.
Upam, da bom v naslednji številki prejel jasen odgovor na to zelo pomembno vprašanje, ker leži Litija na meji
dveh delov Slovenije, ki sta po finančnih sredstvih iz strukturnih skladov
povsem različni.
Nace Šteferl

DRUŠTVA

Marec 2018 

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Edukativno okrevanje:

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 enoposteljno
sobo znaša v hotelu Svoboda 36,00 € na dan ter v vilah 20,00 € na dan.
Društvo prispeva rednim članom 50 €, podpornim članom pa 25 € enkrat v letu.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430,00 € (potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob prijavi za okrevanje), prispeva društvo enkrat v letu 100,00 €.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v kolikor je prijavljenih najmanj 15 oseb. Odhod v Strunjan bo 15.4.2018 (ura odhoda po dogovoru) izpred železniške postaje. Prijavite se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 10.00 EUR akontacije odpovednega rizika. Zaradi zasedenosti hotela in vil, prosimo, da se prijavite najkasneje do
4.4.2018.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola

V društveni pisarni v sredo, 4.4.2018 od 8.00 do 10.00 ure.

Telovadba

Telovadba poteka v športni dvorani Litija enkrat tedensko in sicer ob ponedeljkih 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 pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno
odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode, kjer bo zanimanje večje in bo organiziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.
5.4.2018
7.4.2018
12.4.2018
19.4.2018
26.4.2018

Litija-Polhograjska gora ob 8. uri - avtobus
Litija-Po obronkih Jablaniške doline ob 8. uri, peš. Zbor v Jablanici pri
gasilskem domu
Litija-Mengeška koča-Dobeno ob 8. uri avtobus
Litija-Čatež-Zaplaz-Čateška gora-Čatež ob 8. uri avto
Litija-Loka-Lovrenc-Radeče ob 7. uri - Vlak ob 7.24 uri

Groboljšek Jože
Hauptman Lojze
Lamovšek Ivan
Pavli Jože
Hauptman Lojze

Kopanje

V Dolenjskih Toplicah, Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite med
tednom od ponedeljka do četrtka.

Dohodnina

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

Plačilo članarine

Članarina za leto 2018 znaša 12,00 EUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur
v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure ali na TR 03110-1000021983.
Predsednica DD Litija in Šmartno: Rudolfa Pogačar
Zapisal Franci Savšek

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Vabilo
Na podlagi 26. - 31. člena statuta društva

SKLICUJEM

redni zbor članov Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno
podjetje, ki bo v ČETRTEK 22. marca 2018 ob 17. uri v Gostilni Kovač, Graška cesta 64, Litija.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Pozdravni nagovor predsednika
2. Obravnava in sprejem poslovnika
3.	Obravnava in sprejem predloga dnevnega
reda
4. Izvolitev delovnih teles:
		 a) delovno predsedstvo
		 b) verifikacijska komisija
		 c) dva overovatelja zapisnika
		 d) zapisnikar
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Letno poročilo o delu MDI v letu 2017

	- poročilo izvršnega odbora
	- poročilo nadzornega odbora
	- poročilo častnega razsodišča
7. Obravnava in potrditev poročil
8. Obravnava in potrditev plana za leto 2018
9. Izvolitev predstavnika DI za zbor članov ZDIS
10. Pobude in vprašanja članov (razno)
11. Beseda gostom
Predsednik MDI Litija – Šmartno,
socialno podjetje:
Bogomir Vidic l.r.

Spomladanska strokovna ekskurzija na Dolenjsko in Belo Krajino

Zaradi velikega zanimanja bomo spomladansko strokovno ekskurzijo ponovili 19.4.2018.
Zbor bo 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 Jugorju. 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 do zasedbe prostih mest.

Letovanje na Dugem otoku

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
VABIMO VAS NA VOLILNI ZBOR ČLANOV

Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 15.4. do 22.4.2018.
Namestitev
Hotel Svoboda ****
Vile ***
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Tudi v letošnjem letu organiziramo 5 - dnevno letovanje na Dugem otoku (Hotel Luka*** )
od 2.6. do 6.6.2018. Cena na osebo je 179 € in vključuje: 4x polni penzion, prevoz, 1x izlet in
velja tudi za nečlane. Letovanje bo izvedeno ob udeležbi najmanj 32 oseb. Plačilo na recepciji
hotela.

v četrtek, 29. marca 2018, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Litija.
Po končani uradnem delu sledi druženje.
Predsednica DU Litija
Irena Kramar

Praznovanje dneva žena

Za nami je spet en lep prazničen dan. Osmi marec, dan žena. Čeprav nekateri menijo, da tega
praznika ne potrebujemo več, v DU Litija nikoli ne pozabimo nanj. Strinjamo se, da ima ta praznik tudi v današnjih razmerah veliko težo. Upokojenci se tega dne družimo, obujamo spomine,
razpredamo o problemih, spletamo nova prijateljstva in utrjujemo stara. Poskrbimo za veselo
vzdušje, da težave, ki nas tarejo, zbledijo in vsaj za nekaj časa odpotujejo daleč, daleč.
Letos smo se družili v domači gostilni »Pri Janezu« v Veliki Štangi. Nam, ženskam, so praznovanje
s svojo prisotnostjo polepšali tudi moški člani društva. Me pa nismo pozabile, da čez dva dni
praznujejo tudi oni. Drobne nagajivosti in zbadljivke so bile zavite v prelepo misel: Radi se imamo.
Da nismo ostali le pri besedah, sta za veselo, praznično vzdušje poskrbela brata Andrej in Matej.
Čeprav še najstnika, sta iz harmonike in tube izvabljala melodije, ki so nas popeljale v leta naše
mladosti. Dan se je že prevesil v noč, ko smo se z avtobusom vračali v Litijo. Napajal nas je občutek sreče. Ker je njeno bistvo skrito v nas samih, smo ji spet enkrat dali priložnost in radostno
je privrela na dan. Naj ostane tako vse do našega naslednjega druženja. 
Milka Rogelj
Napovednik:
24.3. pohod V. JAMA-SVETI VEČER-Č. POTOK
april SREČANJE Z OLKARJEM IZ SLO. ISTRE
10.5. Izlet SAN MARINO
Dejavnosti v vseh sekcijah društva je tudi v teh zimskih mesecih potekalo
uspešno. Konec februarja so se člani zbrali na občnem zboru, pregledali
preteklo delo in sprejeli program za leto 2018.
Otroci iz CICI in MALE LILE so že v decembru sodelovali pri okrasitvi izložb v mestnem jedru
z zimskimi motivi. V času pustovanja pa so
nas iz izložb gledali otroški klovni, odrasli likovniki pa so dodali maske - mozaike.
V počastitev slovenskega kulturnega dne je
bila v Glasbeni šoli Litija - Šmartno odprta
samostojna razstava GABRIJELE HAUPTMAN.
MOZAIKI in REGRAT: Jeseni 2017 so se odrasli likovniki odločili, da se naučijo izdelati
mozaik in sicer na način, da naredijo vse
sami, tudi mozaične ploščice. Pod vodstvom
mentorja mag. Zorana Pozniča je devet članov opravilo večmesečno zahtevno delo:
izbiro motiva in risbe, izdelavo in barvanje
ploščic iz das mase, pripravo podlage, polaganje in lepljenje ploščic, fugiranje in dokončanje s
premazi. Ustvarjalci so se odločili upodobiti za motive iz vaške situle, živali in slovanskie bogove in boginje.
Na razstava, odprti 8. marca v Knjižnici Šmartno, se predstavljajo: NUBIA ANŽEL, ANDREJ HOSTNIK, JELKA JANTOL, DANIJELA
KUNC, ALEKSANDER LAVRENČIČ, JOŽA OCEPEK, SABINA SLANA CVIKL, MARIJA URANKAR MURN IN ANITA VOZELJ.
Tudi člani sekcije LILA PIŠE niso držali rok križem. Bili so ustvarjalni in se razveselili, saj so dela objavljena v literarni reviji REGRAT,
ki izhaja pri Knjižnici Litija. Predstavljena so bila skupaj z razstavo
mozaikov in petjem Učiteljskega PZ KUD LITUS. V LILA REGRATU je
objavljena poezija in proza. Avtorji so: MAGDA GROZNIK, ANDREJ
HOSTNIK HRABRI, GABRIJELA HAUPTMAN, JELKA JANTOL,
MARJETA MLAKAR AGREŽ, JOŽA OCEPEK JOSIPINA in MARIJA
SMOLEJ. Regrat prinaša tudi likovna dela, ki so jih prispevali: GABRIJELA HAUPTMAN, SARA HOSTNIK, JELKA JANTOL, ROMAN KOVAČIČ IN MARIJA SMOLEJ.
PROJEKT LETA 2018: IZKOPANO IZ SPOMINA in UPODOBLJENO - rudnika Sitarjevec, ki je bil odprt decembra
lani. V projektu bodo sodelovale vse društvene sekcije:
LILA odrasli, MALA in CICI
LILA, LILA PIŠE, FOTO in VIDEO sekcija. Do 18. maja, ko
bodo odprte razstave, je pred
člani še obilica dela: obiskali
bodo rudnik in muzej, spoznali
še živeče rudarje in ženske, ki
so bile zaposlene pri sortiranju rude, slikali in modelirali
bodo globoki relief. Motivi:
panoramske podobe starega
mesta, rudnik, prevoz rude,
rudarji na delu, predmeti za
rudarstvo in zgodovinski litijski srebrnik. Mladi rod bo
slikal Devinsko kraljestvo
Sitarjevca. Izdelan bo video
dokumentarni zapis in katalog
nastalih del.
ZLATA PALETA 2018 se je že
začela. Člani LILA so za prvo
tehnike Risbo, grafiko, monotipijo oddali 10 del. V izbor za
razstavo so se uvrstili JELKA
JANTOL, DANIJELA KUNC,
ALEKSANDER LAVRENČIČ,
SABINA SLANA CVIKL, ANDREJ HOSTNIK, TILEN DOMINIK PERKO IN MARIJA
URANKAR MURN.
21. marca, na svetovni dan
poezije, je LILA PIŠE organizirala RECITAL v Art Caffe v
Litiji.
Predsednica LILA:
Joža Ocepek

PONED. 9.4.2018, ob 16.uri
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DRUŠTVA / MLADI

KLIŠE - Klub Litijskih in Šmarskih študentov

MLADINSKI CENTER LITIJA

Litijski karneval z Modrijani

Nepozabno pustno rajanje na Litijskem karnevalu ob napevih slovenske narodno-zabavne skupine Modrijanov v Športni dvorani Litija privabilo več kot
1600 obiskovalcev!
Večdnevnemu karnevalskemu dogajanju v Litiji
je piko na i zagotovo dala ena najboljših zabav
v Litiji. V soboto, 10. 2. 2018, smo po dnevnem
dogajanju pustniške povorke maškare skupaj
zarajale ob zvokih enega najboljših slovenskih
ansamblov – Modrijanov!

Skupaj več kot 1600 obiskovalcev je z neverjetno energijo in v prečudovitih maskah vztrajalo
vse do jutra. Športna dvorana Litija je namreč
pokala po šivih, plesni koraki maškar na Ti, ti
moja rožica, Rock me, Hočem le tebe in ostale znane napeve pa mejili na profesionalne. Že
ogrete plesalce pa je še naprej v bolj elektronskih ritmih zabaval tudi DJ Berni White vse do
zgodnjih jutranjih ur.

Wake up ekipa Klišeja tudi po rock koncertu z
Big foot mamo v decembru torej ni počivala. V
skoraj desetletnem delovanju smo tako nanizali 21. prireditev, organizacija postaja čedalje
boljša, obiskovalcev vseh generacij vedno več,
naše zabave pa takoreč tradicija Litije in Šmartna pri Litiji. Za to se moramo zahvaliti tudi
vsem vam, obiskovalcem naših žurk, našim
sponzorjem in podpornikom na tak ali drugačen način. Vsem, ki ste na kakršn koli način pomagali napisati katero od naših pisanih zgodb.
Za več informacij, slik in videov z dogodka
pa obišči fb stran Kliše Wake up events in pa
spletno stran: http://www.wakeupparty.si/.

Na Klišeju vzdušje zimsko, a zagreto

Ena najbolj mrzlih in sneženih zim pa Klišejevcev ni odvrnila od aktivega delovanja. Na dan
kulture smo gostili Prešern kviz, kjer smo se
preizkusili v našem znanju o slovenski literaturi, literarni zgodovini in nekaj malega tudi o
slovnici. Začetek februarja pa je drugače minil v znamenju pusta in dogajanja okoli njega.
Na debeli četrtek smo pripravili dan odprtih
vrat, kjer ste nas lahko obiskali in nas pobližje
spoznali. Kot soorganizatorji dogajanja na Litijskem karnevalu smo sodelovali na tradicionalni povorki, zvečer pa je bilo v naši organizaciji
tudi pustno rajanje z Modrijani. 15. 2. smo prvikrat izvedli Klišnelkurs – Klišejevo hitro jezikovno delavnico, ki deluje po principu študenti
za študente. Tokrat smo se seznanili z ruščino,
spoznali njena osnove, cirilico in pa očrtali, kaj
točno pomeni ruska duša. Naslednja na vrsti
je 16. marca ruska soseda kitajščina. Vabljeni
vsi mladi in mladi po srcu, vstop je prost! Konec februarja so zaznamovale zimske radosti
na snegu. 17. 2. smo se podali na Veliko Planino na nočno sankanje. Edinstvena izkušnja
v prečudovitih strminah Velike Planine nas je
tako navdušila, da smo sklenili, da gremo tudi
ob naslednji priložnosti. Dejavnost, ki pa je na
(Nadaljevanje s 1. strani)

Klišeju že tradicija pa je smučarski izlet. Tokrat
smo se na zadnjo soboto v februarju podali na
strmine Bad Kleinkirchheima, kjer nam super
razpoloženja ni pokvarilo niti sicer megleno
vreme. Za družbo pa so poskrbeli člani iz sosednjega zagorskega študentskega kluba in pa
celotna osrednja regija.
Marca smo najprej obeležili dan žena in dan
mučenikov. Klišejevci smo po Litiji delili najprej
rože vsem ženskam in kasneje še darilca vsem
moškim. 11. marca smo bili del turnirja, ki ga
organizira zavod Lamfit. 24. marca pa vabimo
vsem navijače, da se nam pridružijo pri vznožju
Velikanke v Planici in skupaj z nami navijajo za
naše orle!
Z nami ostajajo stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping in Lamfit bootcamp in odbojka. Tudi letos se lahko ceneje
včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa
dobite poseben Kliše popust! Če pa se zalomi v
šoli, lahko pomagamo: nudimo namreč inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in
nemščine. Za aktualno dogajanje in novičke iz
študentskega sveta pa obiščite naš facebook,
instagram profil ali našo spletno stran!

VABILO NA 15. POHOD
PO JABLANIŠKI POTI, 7. april 2018

V soboto, 7. aprila 2018 vas vabimo na 15. tradicionalni POHOD
PO JABLANIŠKI POTI, ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja Laz iz
Jablaniške doline. Krožna pot ni zahtevna in traja od
4 do 5 ur, odvisno od števila postankov pohodnikov na
domačijah ob poti.
Start: GD Jablanica od 7.00 do 10.00.
Zaključek: Gradišče pri Litiji ob 13.00 s kratkim
kulturno zabavnim programom.
Organizatorji bomo poskrbeli za avtobusni prevoz iz Litije
ob 7.55 Železniška postaja, 8.00 športna dvorana Litija,
8.05 Uvoz na Breg (Tenetiše-Pr'Pleskovcu).
Vljudno vabljeni!
Za več informacij si oglejte http://www.laz.si ali pokličite 070 303 321, 051 312 739.

RAZPIS MC Litija
in KLIŠE-ja ZA
SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROGRAMOV/
PROJEKTOV V LETU 2018

Razpis bo na spletnih straneh Mladinskega cent
ra Litija in Kliše-ja objavljen v začetku aprila.
Namen razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo programov/
projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste
vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za
aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k
osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov
in celotnega mladinskega dela.
V kolikor se ti porajajo vprašanja povezana z
razpisom, te v četrtek, 12.4.2018 ob 17.00 vabimo na delavnico za pomoč pri izpolnjevanju
prijavnice na razpis.

4. Predlagamo daljše odmore, ki bi jih učenci
lahko preživeli tudi zunaj, pred šolo, na igrišču,…
5. Želimo si večjih učilnic, večje in bolje opremljene telovadnice, nove garderobne omarice
in uporabo elektorskih učbenikov.
Glede na razpravo lahko rečemo, da so učenci
izredno aktivni in si želijo biti bolj udeleženi pri
oblikovanju njihovega šolskega vsakdana. Želimo si, da bi njihove predloge slišali tudi tisti,
ki sprejemajo programe dela v naših osnovnih
šolah.
Regijski otroški parlament v letošnjem šolskem letu gosti Zagorje ob Savi. Udeležila se
ga bosta po dva učenca vsake sodelujoče šole
ter učenec enote s prilagojenim programom.
Mladim parlamentarcem želimo uspešno in
konstruktivno razpravo tudi na regijskem in kasneje na nacionalnem nivoju.

28. občinski otroški parlament*

* program je zaščitena blagovna znamka Zveze
prijateljev mladine Slovenije
1. marca so se učenci z območja litijske in
šmarske občine zopet srečali na občinskem
otroškem parlamentu. Tema letošnjega otroškega parlamenta je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI
SISTEM. Zasedanje smo pripravili v sejni sobi
Občine Litija. Mlade parlamentarce je najprej
pozdravila in nagovorila podžupanja občine Litija ga. Lijana Lovše.
Učenci OŠ so ob začetku najprej predstavili svoja stališča o temi, ki so jih oblikovali na
šolskih otroških parlamentih. Učenci so se v
svojih predstavitvah dotaknili naslednjih tem:
-	Trajanje pouka (dolžina šolskih ur in dolžina
pouka)
-	 Opisnega ocenjevanja vzgojnih predmetov
-	Stanja na šolah (omarice, telovadnice, malice in kosila)
-	 Pouka zunaj učilnic
-	 Števila ur športne vzgoje
-	Izbire izbirnih predmetov in števila ur izbirnih
predmetov
-	 Uporabe elektronskih naprav pri pouku
-	 Povezovanja med šolami v lokalnem okolju
-	 Domačih nalog
-	Učenci so predlagali, da bi jim učitelji omogočili, da bi učenci sami odvodili kašno uro
(tudi priprava vsebine za pouk)
Debata je bila izredno konstruktivna, učenci
so predlagali veliko izboljšav ali sprememb pri
izvajanju pouka. Želijo si več dela v naravi, več
praktičnih vsebin pri pouku ter več novih metod podajanja učne snovi. Parlamentarci so po
skupinah, glede na šolo, skupaj oblikovali predloge sklepov, ki smo jih tekom krajše razprave
potem skupaj dokončno oblikovali in jih dali na
glasovanje.
Sodelujoči učenci so soglasno potrdili naslednje sklepe:
1. Predlagamo več pouka v naravi, ne samo
športne vzgoje ampak tudi drugih predmetov.
Znotraj pouka predlagamo tudi več praktičnih
aktivnosti.
2. Predlagamo opisno ocenjevanje vzgojnih
predmetov (likovni pouk,
športna in glasbena vzgoja).
3. Predlagamo več sodelovanja med šolami v našem
lokalnem okolju, kot so
npr.: športna tekmovanja,
izmenjave med šolami,
skupne aktivnosti (športni
dnevi, ekskurzije, ipd.).

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

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV

Občinski otroški parlament 2018 (avtorica fotografije: Sabela Porto)

Dan za spremembe

Dan za spremembe 2018 bo potekal v soboto, 7. aprila.
Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja
ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju potreb določene skupnosti. Slovenska filantropija spodbuja aktivno participacijo pri projektih
ter razvijanje medsebojnega sodelovanja. Tako
že vse od leta 2010 v začetku pomladi skušajo prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo
iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en
dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se o prostovoljstvu ne le pogovarjamo, ampak se lotevamo konkretnih dejanj.

Letos se bodo v okviru Dneva za spremembe po
vsej Sloveniji organizirale akcije, ki bodo spodbujale in širile povezovanje, predvsem znotraj
lokalnih skupnosti. Letošnji dan za spremembe
poteka pod geslom POVEZUJEMO SKUPNOST.
V Litiji se bomo tudi letos lotili urejanja okolice
Mladinskega centra Litija. Pobarvali in pokrpali
bomo ograjo, uredili parkirišče, na novo zasadili jagode in pripravili skupnostno kosilo. Za več
informacij spremljajte www.mclitija.si.

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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LIPA IN UROŠ KUZMAN
ROCK RITMI & ŠALEŠKI STAND UP

»Ko se lipčki ženijo 3«

V pevskem društvu Lipa smo letos za tradicionalni koncert ob gregorjevem ubrali malo drugačno
pot. Koncert bo 7. aprila zažarel ljubezen v rock
stilu ob spremljavi odličnih glasbenikov. Izvedli
bomo priredbe zagotovo vsem znanih slovenskih
in tujih izvajalcev, kot so: Siddharta, Tabu, Pop
Design, Šank Rock, Big foot mama, Nude, Eric
Clapton, Queen, Billy Joel, The Beatles …
Tokratni gost večera, ki mu vokalni sestavi
in rock glasba niso tuji,
prihaja iz Šaleške doline,
n a t a n č n ej e
iz
Velenja.
UROŠ KUZMAN je matematik, stand
up komik in
Uroš Kuzman (foto: Marko Delbello Ocepek) član Šaleškega študentskega okteta. Naziv “Stand up komik
leta 2012” gotovo ni od muh, v kar smo se lahko prepričali po nastopih v oddaji “PlanetStan-

dUp” in “Na žaru z Ladom Bizovičarjem”. Z Andrejem Hočevarjem je leta 2010 izdal avtorsko
zgoščenko “Greva pod objem gora” s planinskimi pesmimi. Dobre volje in smeha torej ne bo
primanjkovalo!
Vstopnice v predprodaji so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih, Petrolu, Pošti Slovenije, lahko pa se obrnete tudi direktno na nas
- Lipke in Lipce. Prav tako bo prodaja vstopnic
na dan koncerta pri vhodu v dvorano uro pred
začetkom.
Kljub rock večeru ne bomo pozabili na romantiko. Zato si lahko tudi letos rezervirate romantično mizico za dva – izvrstna priložnost za
zmenek, praznovanje obletnice ali sproščen
večer v dvoje ob dobri glasbi, pijači in prigrizku.
Lepo povabljeni, da se nam v soboto, 7. aprila
2018 ob 19.30, pridružite v športni dvorani Gimnazije Litija in skupaj z nami zažarite v
soju luči, glasbe in zabavnih vložkov. Za popoln
spomin na večer bomo poskrbeli s fotografiranjem v foto kotičku po koncertu. Vabljeni med
nas, mi se že veselimo! :)  Vaši Lipke in Lipci

(Nadaljevanje s 1. strani)

KONCERT PRIFARSKIH MUZIKANTOV Z GOSTI V LITIJI

V soboto, 24. marca 2018 bo v litijski športni
dvorani prav poseben večer, namenjen vsem
ljubiteljem ljudske in zabavne glasbe.
Nastopili bodo priljubljeni Prifarski muzikanti, ki so pred meseci navdušili v razprodanem
Cankarjevem domu, kjer so obeležili tako imenovano Prifarsko desetko, s katero navdušujejo tudi drugod po Sloveniji.
Tudi v Litiji poleg njih ne bodo manjkali številni
znani gostje, saj se bodo skupaj s Prifarci med
drugimi predstavili tudi Nuša Derenda, Petar
Grašo in domača Ženska vokalna skupina Lipa,
tako da se obeta kar nekaj premiernih skupnih
izvedb.
Koncert se bo zgodil tik pred materinskim dnevom, zato bo še posebej posvečen tudi vsem
materam in ženam. Letos tako Nuša Derenda kot Petar Grašo praznujeta 20 let svojega
ustvarjanja, še dlje pa so na svetu in na odrih
Prifarci. Letošnje leto je tudi zanje jubilejno, saj slavijo 30 let obstoja skupine Prifarski muzikanti. Začeli so kot spremljevalna
tamburaška skupina za domačo folkloro in
po petih letih izdali svoj prvi plošček. Od
takrat so jih izdali že 27! Pa tudi nagrad se
je - poleg narečne popevke v Mariboru - že
nekaj nabralo; recimo Zlati petelin za najboljšo etno album, dve zmagi na festivalu
Etno Kostel, zelo svetleča in bleščeča zmaga na festivalu Slovenska popevka 2009 s
pesmijo Tisti nekdo in kar 4 zmage na Festivalu narečnih popevk v Mariboru. Lani

Upravičeno smo nanje ponosni

PGD Dole pri Litiji je v petek, 23. 2. 2018 izvedlo Občni zbor, kjer so pregledali
svoje delo in pripravili smernice za naprej. In imeli so kaj pokazati. Na podlagi poročil je predsednik Vladimir Oblak izrazil zahvalo
vsem prostovoljcem, ki so delovali v okviru društva, poveljniku Zdenku Pivcu za nemalo skrb za izobraževanje, potem
prostovoljcem, ki delajo z mladimi, pa veteranom.
V jesenskem času so organizirali dan odprtih vrat, kjer so
krajanom predstavili njihovo delo in delo z gasilnimi aparati,
pri tem pa vključili SKIGA s. p. Hkrati je bila na ogled tudi
njihova oprema, ki jo skrbno vzdržujejo, in glede na finančna
sredstva, tudi dopolnjujejo. Glavna skrb pa je usposabljanje
in kot je poudaril poveljnik Zdenko Pivec premnogo krat
kar težko razumem mlade in starejše fante gasilce, še manj pa gasilke, kakšna je pravzaprav
gasilska filozofska vnema. Občudovanja
vredna je, ko jim nikoli ni žal prebitih ur
za usposabljanje, ko pa so na intervenciji
pa se osredotočijo le na poslanstvo, ki
ga opravljajo. In intervencij je bilo v naši
KS kar nekaj v preteklem letu. V gasilskih
vrstah so ljudje različnih starosti in poklicev. Toda, ko oblečejo uniformo, ko se
odpravijo na posredovanje ali imajo vajo,
so samo še gasilke in gasilci, enotni v
delu, razmišljanju in širokosrčnosti. Med
seboj so gasilski tovariši, kjer pa je potrebno upoštevati poveljniško hierarhijo,
ker bi drugače šlo vse narobe. Tega se od samega začetka zelo zavedajo.
Izvolili so novega, mladega predsednika Damjana Prnaverja, ki bo gradil na temeljih dosedanjega. V Sloveniji imamo med aktivnim prebivalstvom kar 8% gasilcev, kar nas umešča na sam vrh.
Zato nas ni strah nobenih nevarnosti, saj so oni živ dokaz, da znamo stopiti skupaj in si pomagati.
Da bi bilo le povsod tako. Vidite, zato smo krajani Dol upravičeno ponosni na svoje gasilce.
Jožica Vrtačnik

Srečanje
"Starih Litijank"

so se prvič preizkušali v Portorožu na festivalu melodij Morja in sonca in s svojo „Že
nona mi je rekla, Tako kot je prav,“ poželi
številne simpatije in sprejeli tudi odločitev,
da s tekmovalnostjo na festivalih še kar ne
bodo odnehali.
No, glede na to, da prihajajo iz Fare ob Kolpi, majhne vasice v občini Kostel, ki šteje
približno toliko prebivalcev kot ima hiš,
so še posebej ponosni na skoraj že tradicionalne jesenske nastope v Cankarjevem
domu v Ljubljani, ki se jih je doslej zvrstilo
že 10 in vsak je mogočnejši in še bolje obiskan od prejšnjega.
S pesmijo in vižami ohranjajo bogato in raznoliko slovensko ljudsko izročilo, odlikuje
jih štiriglasno petje, glasbeniki kritiki pa
jih - ne glede na to da zaigrajo skoraj vse
kar jim pride pod prste - uvrščajo še vedno
med najboljše etno glasbene skupine na
Slovenskem.

R.E.A.D. licenca za terapevtsko branje v OŠ Gradec

Od septembra 2015 v naši šoli in njenih podružničnih šolah gostujeva vodnica Tatjana Gombač in psička Yuma, terapevtski par Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.
Najino delo je namenjeno vsem učencem, še posebej pa tistim, ki si želijo družbe psičke Yume, imajo
težave pri vključevanju v skupino, odpor do branja,
bralno-napisovalne težave, kratkotrajno koncentraBranje psički Yumi
cijo ipd. Pogosto poiščejo njeno družbo tudi drugi
otroci in odrasli, saj tolerantno sprejme vse, ki pokažejo pozitivno naravnanost.
Zadnji dve leti dvakrat tedensko izvajava tudi R.E.A.D. terapevtsko branje, ki sva ga z dobrim
delom nadgradili z donacijo iz Švice družbe Thoolen Foundation Vaduz za senzorno sobo v matični zgradbi OŠ Gradec.
Poimenovali smo jo mirna soba, ponuja pa aktivno sprostitev
in umik iz vsakdanjega šolskega živžava.
V sobi se učenci umirijo in sprostijo, se umaknejo iz stresnih
situacij, izkoristijo zvočno taktilno terapijo, razvijajo kognitivne sposobnosti s pomočjo didaktičnega materiala, motorične
spretnosti, vidno koncentracijo in vidno koordinacijo, krepijo
si pozornost in koncentracijo, hkrati pa smo pridobili kotiček
Izvedba ukaza PETKA
za terapevtsko branje.
Celotna ura sproščanja z R.E.A.D je zelo dinamična in vključuje aktivno sproščanje v bazenčku z
žogicami, glasno branje psički Yumi ter nagrado psički Yumi in prizadevnemu bralcu.
Mirna soba je vedno bolj zasedena, kar je tudi njen namen. 
Foto in zapis: Tatjana Gombač

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

Srečanje "Starih Litijank" je bilo letos prvič prestavljeno iz debelega četrtka na torek. Zbrale
smo se v Bistroju Valvazor, nekatere v pusnih
kostumih, druge pa samo z majhnimi pustnimi
dodatki. Kot vsakič, smo tudi ta torek zapele Litijsko pustno himno - "Mi veseli smo Litijani", da
jo znamo pravilno zapeti pa poskrbi Eli Damjan.
Druženje je bilo prijetno, hudomušno - pustno.
Obujale smo spomine ob listanju koledarja 2018
z naslovom "Ustvarjalci zgodovine v osrčju Slovenije" na
čas, ko še ni bilo toliko sprememb v mestu, predvsem pa
o stari kapelici na nekdanjem
litijskem polju, katero je naslikala slikarka Mira Pregelj. Odločile smo se, da odgovorne
povprašamo kje je kapelica,
kam bo prestavljena?

Stare Litijanke

ZDRAVSTVENI
DOM LITIJA
OBVEŠČA

Krajane občine
Litija obveščamo,
da sta na stavbi
zdravstvenega
doma nameščena
in javno dostopna
dva (2) polavtomatska defibrilatorja s pripadajočo
opremo (AED-ja.)

VABILO NA
ZBOR ČLANOV
TURISTIČNEGA
DRUŠTVA LITIJA

TD LITIJA vabi vse člane
društva in zainteresirane
občanke in občane na
volilni zbor članov društva,
ki bo v petek, 23.marca
2018 ob 17 uri v Bistroju
Valvazor v Litiji.
TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA
Predsednica: Ivi Kirm l.r.
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Veterani na smučišču

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno je v soboto 17.
Februarja 218 na smučišču Hlače na Dolah pri Litiji organiziralo tekmovanje v
smučanju za svoje člane. Tekmovanje je potekalo pod strokovnim vodstvom
Športnega društva Dole pri Litiji. Pri izvedbi tega pa so sodelovali tudi člani našega združenja: Jože Kos, Ivan Lovše, Igor
Medved in Henrik Prijatelj. Na dobro pripravljenem smučišču se je preizkusijo 11
članov naše veteranske organizacije, ki so
na tekmovanju prikazali veliko spretnosti
in vztrajnosti. Po končanem tekmovanju
so se udeleženci zbrali na turistični kmetiji
»Krjan« na Dobovici, Dole pri Litiji.
Objavljeni so bili rezultati tekmovanja in
podeljene medalje za prva tri mesta:
- zlata medalja Matjažu Mirtiču
- srebrna medalja Janku Klopčiču in
- bronasta medalja Romanu Vodeniku.
Sledilo je družabno srečanje s toplo malico. Ob tej priliki se vimenu območnega združenja še enkrat
zahvaljujemo športnemu društvu Dole pri Litiji za izvedbo tega tekmovanja in dobro sodelovanje.

Veterani ocenili svoje delo in volili

(Nadaljevanje s 1. strani)

Ob 170. letnici razvitja
slovenske zastave

Letos bomo
praznovali pomembno sto
sedemdeseto
obletnico prvega razvitja slovenske zastave,
ki je bilo sedmega aprila leta 1848 v Ljubljani
pri gostilni »Zlata zvezda« na Wolfovi 8. Tistega
večera je Lovro Toman študent prava s svojimi
prijatelji razvil »belo modro rdečo« kot protest
proti nemški zastavi, ki so jo istega dne izobesili na Ljubljanskem gradu nemško čuteči Ljubljančani.
Kronist v Slovenskem narodu zapiše: da je še
isto noč »dobrotna« usoda odstranila nemško
zastavo z Ljubljanskega gradu. Te noči je nastal
silni vihar, ki je odnesel tujo zastavo, da so jo
drugi dan vso raztrgano našli ob Savi.
Manj znano je, da so slovenski izobraženci,
zbrani v dunajskem društvu Slovenija, sredi
marca 1848 določili tudi slovenske narodne
barve in sicer na podlagi barv grba dežele
Kranjske, ki je bila takrat srce Slovenstva. S
tem so tudi Slovenci začeli oblikovati svoje
belo modro rdeče grbe in zastave.
Ideje po identifikaciji kranjskih deželnih barv
za slovensko narodno zastavo so bile hitro
sprejete, še bolj odločno kot na Kranjskem, pa
so slovenski narodni program zastopali v drugih deželah, kjer so tedaj živeli Slovenci.
V Kropi so zadno nedeljo pred adventom 1848
leta so po celem gorenjskem domači godci sredi trga že prej stoječim belo- modro - rdečim
banderom v čast slovenski narodni zastavi veselo godli. Zastava je navdahnila tudi pesnike,
ki so objavili kar nekaj pesmi, v njih pa ope-

vali slovenske barve in njihov pomen. Matevž
Ravnikar (1802 – 1864) piše: bela kakor svit
srebra, modra stanovitnost, iz rdeče pa gori
junaški duh, Fran Blažič pa objavi: bela- nedolžnost, modra –stanovitnost, rdeča – ljubezen.
Nekdanja slovenska himna Simona Jenka, naprej zatava slave je naše prednike dolga leta
razveseljevala in spodbujala v narodnem rodoljubju.
Mestna občina Ljubljana je 8. februarja 1997
vgradila na fasadi hiše na Wolfovi 8 spominsko
ploščo z napisom: »Kdor to bereš, greš mimo
davnih sanj, ki jim bo vedno ime domovina.
Na tem mestu smo člani društva Heraldica
Slovenica pred dvajsetimi leti namestili poseben iz brona vliti nosilec treh zastav: narodne
slovenske, državne slovenske in evropske zastave. Žal so na tem mestu zastave pogosto
poškodovane oziroma ukradene. Nobena prijava na policijo do sedaj še ni bila uspešna,
Zato smo se odločili, da bomo na tem mestu
»naših davnih sanj« postavili spomenik, ki nepridipravom ne bodo več v napoto. Upamo, da
nam bo kmalu uspelo zbrati dovolj denarja za
ta podvig. Na ljubljanskem gradu naša zastava po 170. letih še vedno nima prostora. Zakaj je temu tako nam ne upajo odgovoriti niti
najvišji predstavniki slovenskih oblasti, ki jih
vsako leto ob dnevu sprašujemo na GEOSS-u. Verjetno bomo morali počakati dobrohotno
usodo, ki je bila na delu v noči 7. aprila 1848 v
Ljubljani. Upamo, da bo letos podobna nevihta v noči na 10. junij postavila slovensko državno zastavo na Ljubljanski grad kamor tudi
sodi.

Pretekla so leta in člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenjo Litija-Šmartno so se v
soboto, 24. februarja 2018 zbrali ne na letnem, temveč na volilnem občnem zboru. Ta je potekal v
gostišču Kovač v Litiji.
Velika udeležba, zbralo se je 98 članov
– veteranov, je potrdila njihovo pripadnost in odgovornost do veteranskega
združenja. Vabilu pa se je odzvalo tudi
pet sosednjih območnih združenj ter
veteransko združenja »SEVER«- odbor
Litija in Območno združenje slovenskih častnikov Litija-Šmartno.
Volilnega zbora se je udeležil tudi generalni sekretar Zveze veteranov vojne
za Slovenijo Mitja Jankovič.
V uvodnem delu zbora so prisotni pozdravili prihod praporščaka s praporom našega združenja in na to veliko pozornost namenili prikazu
»VETRANSKEGA DEJANJA«, ki sta ga uprizorila predsednik Ivan Lovše in član predsedstva Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno Jože Kos.
Po zaigrani himni in valčku slovenskih narodnih pesmi, ki jih je na svoji harmoniki predstavil Leon
Ciglar iz Gabrovke, je predsednik Območnega združenja Ivan Lovše pozdravil vse navzoče.
KAREL ERJAVEC V LITIJI
Udeleženci zbora so brez dodatnih predlogov in pripomb sprejeli predlagani dnevni red ter na predlog
Dne 5.3-2018 ob 13. uri so Litijo obiskali predpredsednika sprejeli tudi sklep o izvolitvi organov
stavniki Demokratične stranke upokojencev
volilnega občnega zbora.
V imenu izvoljenih se je za izvolitev in zaupanje zaSlovenije, med katerimi je bil generalni sekrehvalil predsednik delovnega predsedstva Karlo Letar Branko SIMONOVIČ, predsednik pokrajinske
mut, ki je prevzelo vodenje volilnega zbora.
organizacije in poslanec državnega zbora Ivan
Poročilo o delu območnega združenja, finančno poHršak, predsednik in podpredsednik občinskeročilo in poslovno poročilo za leto 2017 je podal Ivan
ga odbora Litija Zmrzlak Milan in Leopold ŽniLovše. Zelo konkretno je izpostavil izvajanje letnederšič ter predsednik odbora Šmartno pri Litiji
ga programa in z zadovoljstvom izpostavil, da se je
Jože REPOVŽ.
povečalo število udeležencev vključenih v različne
V okviru programa so si naj prvo ogledali Osnovaktivnosti združenja.
no šolo Litija, kjer so jih sprejeli ravnatelj osnovO delu nadzornega odbora je poročal Janez Škrabanja, ki je poudaril, da je bil nadzorni odbor vedno
ne šole Peter Strle, župan Franci ROKAVEC in
vabljen n vse seje predsedstva. Nadzorni odbor je
podžupanja Liljana LOVŠE in jih popeljali po proob prisotnosti predsednika, sekretarja in pooblaščestorih osnovne šole. Po ogledu so prisotni bili
nega računovodskega servisa pregledal finančno in poslovno dokumentacijo. Pri pregledu ni ugotovil zelo zadovoljni nad videnim in bili mnenja, da je to ena od najlepših šol v Sloveniji. Nekaj pred 16.
neskladja ali drugih napak.
uro pa se je v Medgeneracijskem centru »Šmelc« pridružil še predsednik demokratične stranke
V razpravi ni bilo pripomb na podana poročila. Sprejeta pa je bila pobuda, da predsedstvo Območnega
upokojencev Slovenije Karel ERJAVEC s katerim
združenja v okviru finančnih možnosti poskuša na strokovnih ekskurzijah zagotoviti udeležbo, zaradi
so si nato ogledali Varstveni delovni center, kjer
velikega zanimanja, zagotoviti vsaj stotim udeležencem (2 avtobusa),
so ga seznanili z delom centra ter težavami s
Ker ni bilo več razprave in dodatnih predlogov je predsednik delovnega predsedstva Karlo LEMUT
katerimi se srečujejo
predlagal udeležencem zbora v sprejem sklep: - o sprejetju poročila o delu, finančnega poročila, poPo ogledu Varstveno delovnega centra pa so si
slovnega poročila o delu Območnega združenja za leto 2017, poročila nadzornega odbora in poročila
verifikacijske komisije. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.
ogledali še dom starejših občanov Litija, kjer jih
Ob predpostavki, da ni bilo pripomb na delo sedanjih organov Območnega združenja in da se izteka
je sprejela direktorica Vida LUKAČ in jih popemandat teh organov je predsednik delovnega predsedstva udeležencem zbora predlagal sklep o razljala po domu v prvo in drugo nadstropje, tam
rešitvi sedanjih organov; predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Predlagani sklep je
pa so jih pričakali v dnevnem prostoru varovanci
bil soglasno sprejet.
s harmonikarjem in nato po krajšem razgovoru
Predsednik kandidacijsko-volilne komisije Janez JURIČ je podal predlog kandidatov za vodenje Območskupno zapeli »Mi se imamo radi«.
nega združenja za naslednje 4-letno obdobje od 2018 do 2022 leta. Razprave na podane predloge kot
Po končanem ogledu medgeneracijske centra
tudi dodatnih pripomb ni bilo.
pa je pokrajinska organizacija v prostorih »ValPredsednik delovnega predsedstva je na podlagi zaključene razprave udeležencem volilnega zbora
predlagal v sprejem sklep o izvolitvi predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sklep vazor« nadaljevala s sestankom z predstavniki lokalnih odborov Demokratične stranke upokojenje bil soglasno sprejet.
cev. Ciril Golouh
V predsedstvo so bili izvoljeni: Ivan Lovše (predsednik), Boris Žužek (podpredsednik), Radovan Petje (sekretar), za člane pa: Jože
Kos, Drago Kovič, Karlo Lemut in Franc Stopar. V nadzorni odbor
so bili izvoljeni: Franc Mali (predsednik), člana: Rado Poglajen in
Janez Škrabanja.
V častno razsodišče so bili izvoljeni: Ciril Vertod
(predsednik), člana: Peter Oblak in
Henrik Prijatelj.
Udeleženci zbora
pa so za naslednje mandatno
obdobje imenovali tudi mentorja
športa in vodje
Obveščamo Vas, da v sodelovanju z agencijami
komisij za posamezne športne dejavnosti in to:
Kompas, Ojla, Sajko Turizem in MM Turist imamo na
- za mentorja športa: Igorja Medveda,
voljo v naši poslovalnici na Bregu pri Litiji aktualne
- za strelstvo: Jožeta Rjavca,
kataloge potovanj, počitnic in izletov.
- za nogomet: Aleksandra Jovanoviča,
- za ribištvo: Draga Vozlja,
- za kegljanje: Marjana Jeriča,
Za Vas smo pripravili pestro izbiro tudi na spletni
- za pikado: Izidorja Mlakarja,
strani www.ruditurs.si in facebook strani Turistična
- za pohodništvo: Rada Poglajna in
- za smučanje: Igorja Medveda.
agencija Rudi Turs.
Novi – stari predsednik Območnega združenja Ivan Lovše se je v
imenu vseh izvoljenih zahvalil za zaupanje in ob tem podal tudi proSeveda nas pa tudi lahko pokličete na
gram dela in finančni načrt območnega združenja za leto 2018. Pro031/709-499, kjer vam bomo z veseljem pomagali.
gram dela in finančni načrt so udeleženci zbora soglasno sprejeli.
Volilni zbor so pozdravili: generalni sekretar Zveze veteranov vojne
Če česa nimamo, se potrudimo in najdemo.
za Slovenijo Mitja Jankovič, predstavnik Območnega združenja Kočevje, predstavnik Območnega združenja Domžale in predstavnik
Prisrčno vabljeni.
Veteranskega združenja »Sever – odbor Litija«.
Po zaključku volilnega zbora je bilo družabno srečanje, ki ga je popestril harmonikaš Leon. 
Karlo Lemut

Spomin.
Edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki se ne ugasne.

Življenje celo si garala,
vse za dom si dala.
Le sledi ostale so povsod,
od dela pridnih rok.

Z A H VA L A
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

Z A H VA L A

PAVLE ŠPES

Zapustila nas je naša draga mama, babica in prababica

Marija Černe

roj. Dolinar
18.3.1934 - 18.2.2018

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom s Ceste Dušana Kvedra, prijateljem, sodelavcem, maminim bivšim sodelavkam in sodelavcem, košarkašicam, košarkašem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje,
darovali cvetje, sveče, sv. maše in jo pospremili na zadnji poti.
Hvala župnikoma dr. Bogdanu Kolarju in g. Jožetu Tomšiču za lep pogrebni
obred ter maminem bratrancu Jožetu Sevljaku in Boštjanu Kajtna za ganljive poslovilne besede. Iskrena hvala delavcem KSP, pevcem, trobentaču in
praporščakoma. Zahvaljujemo se maminim prijateljicam in sosedam Andreji
Indof, Veri Groboljšek, Marinki Groboljšek, Suadi Celestina, Mariji in Jožetu
Pušniku, ki so ji polepšali veliko dni z obiski in klepeti ob kavici. Posebno pa
se še zahvaljujemo Heleni in Ladotu Muzga in družini Pavleta Grošlja, ki so
nam vseskozi stali ob strani in nam priskočili na pomoč v najtežjih trenutkih.

22.11.1939 – 1.3.2018
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi osebju Doma Tisje za skrb in
nego. Hvala g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi KSP Litija,
pevcem za zapete pesmi in trobentaču.

V S P O M IN

ŠTEFANIJA KOKALJ

ADELI in PETRI

26.12.1930 – 2.3.2018

V S P O M IN

JOŽE KAPLJA
iz Širmanskega hriba

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste nam izrekali sožalja, prinašali cvetje in sveče ter ostale
darove ter darovali za svete maše. Hvala osebni zdravnici dr. Tanji Ptičar,
dr. Stanetu Ptičar, vsem medicinskim sestram, patronažnim sestram, še
posebej sestri Karmen iz ZD Litija. Posebna zahvala tudi sestrični Olgi
za vso njeno pomoč, hvala g. župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen
obred, pevcem, Predilnici Litija, trobentaču za zaigrano Tišino, violinistu Brunu in pogrebni službi KSP Litija, ter vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji zemeljski poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Hvala vsem, ki se ju spominjate z lepo mislijo,
postojite ob grobu in jima prižigate svečke.

Vsi njeni bližnji

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

Minilo je že trideset let odkar si odšel od nas.
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi
Bila si trdna kakor skala,
Bila pokončna kakor hrast.
A prišel je dan usode,
Ki je zrušil skalo,
Katera je zlomila hrast.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustila nas je naša draga žena, mami, babica in prababica

rojena Kišek
iz Gabrovke
20.3.1933 – 4.2.2018

Vsi njeni
Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,
ki nenehno poganja,
spomin je kot svetloba,
ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,
ki v srcih prebiva.

Čas kar beži, beži,
saj že pet let vaju ni.
Spomin na vaju ne bledi
in vedno v naših srcih bosta bili.

Mirno je v Bogu zaspala naša draga žena, mama,
stara mama, sestra in teta

MARIJA SOTLAR

V ožjem družinskem krogu smo jo pokopali
na pokopališču v Šmartnem pri Litiji.

Vsi njeni

Z A H VA L A

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

ANICA MULJAVEC
1931 – 2018

Žalujoči: sin Zdravko z ženo Vero, vnukinja Alja z Andrejem,
vnuk Primož s Tanjo, pravnuki Pia, Vita in Andraž
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

Mirno, kot je želela, je zaspala naša

Mirno je zaspal naš dragi mož, oče, tast, dedek in pradedek

JOŽE RENKO
iz Tep
19.12.1942 - 8.2.2018

Z A H VA L A

MIMI DOLINŠEK
3.4.1933 – 18.2.2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, svete maše in sveče. Zahvala tudi patronažni sestri Mateji Okrogar za vso pomoč, g. župniku Stanislavu Škufci
za lepo opravljen cerkveni obred, ge. Heleni Perko za ganljive besede
slovesa, pevcem, pogrebcem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za pisna in ustna sožalja, darovano cvetje in
sveče ter sočutne besede ob njegovem slovesu. Hvala pogrebni službi
Ropotar, pevcem iz Polšnika za čutno zapete pesmi, za zaigrano Tišino, g. župniku za lepo opravljen obred in gospe Zdenki Drnovšek za
prebran govor. Iskrena hvala vsem, ki ste bili z nami in našega Jožeta
pospremili na zadnjo pot.

Poslovili smo se od naše mame. Iskreno se zahvaljujemo
gospodu župniku Pavlu Okolišu za opravljen obred
ter gospodu župniku Jožetu Tomšiču.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani,
še posebej družini Bertalanič.

Vsi njeni

Žalujoči: žena, otroka in vnuki z družinami

Vsi njeni

Z A H VA L A
Prazen dom je in dvorišče
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas…
…bolečina in samota sta pri nas,
zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

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

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikakor ne more umreti.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 77. letu nas je zapustila naša draga mama, babi, prababica,
sestra, teta in tašča

Zapustila nas je draga mama, tašča, stara mama in prababica

TEREZIJA ZUPAN

LJUDMILA ODLAZEK

iz Litije

Ob preranem slovesu našega TILNA se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od
našega sončka. Posebna zahvala pa je namenjena g. Robertu Garantini,
družini Cirar, družini Razboršek, g. Karlu Jurjevec, gdč. Vlasti Cirar,
ge. Ivi Garantini, ge. Tanji Zupančič, gasilcem in vaščanom Laškega.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Ob boleči izgubi moje mame se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, stisk
roke, darovano cvetje in sveče. Hvala Domu Tisje za vso skrb in nego,
Predilnici Litija, Društvu upokojencev Litija, g. župniku za lepo oprav
ljen obred, pogrebni službi KSP Litija, pevcem Spomin in izvajalcu
Tišine. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili k njenemu
zadnjemu počitku.

Družina Ribič

Žalujoči: hčerka Marinka z družino

rojena Lokar
4.7.1939 – 17.2.2018
Mamolj 5, Polšnik

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom,
ki ste nam izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče, ter jo pospremili na
njeni zadnji poti. Hvala g. župniku Janezu Kvaterniku, pogrebni službi
KP Litija za lepo opravljen obred, g. Boštjanu Medvedu za poslovilni
govor, Društvu izgnancem KO Litija, pevcem iz Polšnika in trobentaču
za zaigrano Tišino. Zahvaljujemo se tudi vsemu medicinskemu osebju
in zdravniku v DSO Tisje.
Vsi njeni

14  Marec 2018

ŠPORT / OBVESTILA

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK IN TOM AŠIČ KOVAČ
ZNOVA ZMAGALA TURNIR

Trenutno najboljši slovenski igralec do 14 let Bor Artnak je absolutno potrdil svojo prevlado v tej
starostni kategoriji. V Mariboru je na odprtem prvenstvu do 14 let ugnal vso konkurenco in brez
izgubljenega niza osvojil 1. mesto. V finalu je s 6:2 6:1 premagal Tristan Flandra iz Radomelj.
Na turnirju v Mariboru je nastopit tudi Jaka Tomažin in se uvrstil v drugo kolo, nato pa žal izgubil.
Svojo odlično formo je Bor Artnak nato potrdil še
v Stockholmu, kjer je nastopil na Tennis Europe
turnirju 1., to je najvišje kategorije in se v igrah
posamezno uvrstil v četrtrtfinale, v igrah dvojic pa
je nastopil skupaj s tekmovalcem iz Srbije Lukom
Jovanovičem, s katerim sta se uvrstila v finale in
osvojila končno 2. mesto. Bor Artnak se je z novo
osvojenimi točkami močno povzpel tudi po evropski teniški lestvici in je trenutno na lestvici Race to
Masters na 19.mestu med evropskimi tekmovalci
do 14 let. ČESTITAMO!
Na turnirju v Rogaški, v kategoriji do 18 let, je bil
znova uspešen Tom Ašič Kovač, ki se je uvrstil v finale in osvojil končno 2. mesto. Na turnirju
je nastopil tudi Luka Vodnik, ki je tesno izgubil v prvem krogu. Svojo izvrstno formo je Tom
Ašič Kovač potrdil in nadgradil teden dni kasneje na
članskem odprtem prvenstvu v Mariboru, kjer je pokoril
vso konkurenco in osvojil 1. mesto. V finalu je premagal Komac Roka z rezultatom 7:5 6:4. Tom Ašič Kovač
letos nasploh igra izvrstno na turnirjih do 18 let in članskih je bil dvakrat v finalu, dvakrat pa zmagovalec turnirja. ČESTITAMO! Zanimivo je tudi, da sta kar dva zaporedna članska odprta prvenstva dobila igralca Tenis
kluba AS Litija – naj spomnimo, prejšnjega je zmagal
Mark Mesarič, zdaj se je med zmagovalce vpisal Tom
Ašič Kovač.
Odlično sta se na turnirju do 18 let pri dekletih odrezali Pia Poglajen in Cerovšek Laura. Obe sta
se po gladkih zmagah v prvem in drugem kolu turnirja uvrstili v četrtfinale, kjer je nato Pia morala
priznati premoč 1. nosilki turnirja Jurič Noki, Laura pa 3. nosilki turnirja Štrukelj Zoji.
Grošelj Rina je nastopila na turnirju do 14 let in v 1. krogu gladko zmagala, nato pa je zaradi
bolezni morala od turnirja odstopiti.
Komaj 10-letni Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med starejšimi, v kategoriji do 12 let.
Na finalnem A turnirju v Celju se je uvrstil v 2. kolo, nato pa je bil zanj premočen 6. nosilec Vid
Mohar iz Grosupljega. Žiga Šeško je na 15. mestu lestvice TZS do 12 let, v svojem letniku pa je
na 1. mestu.

ZIMSKA TENIŠKA LIGA AS

Pvri marčevski vikend v prvi ligi ni prišlo do večjih presenečenj. Smrkolj Damjan je prikazal odlično igro v tekmi proti Kokalj Igorju in slavil z rezultatom 9:2. Vendar pa ga je v njegovem drugem
dvoboju z odlično igro nadigral napadalni Bric Bojan. Garantini Sergej je bil boljši od Kovačič
Jerneja, Zapotnik Goran pa je po težavah s poškodbo Kogovšek Boštjana ugnal z rezultatom 9:6.
V drugi ligi ostaja neporažen Jasmin Begič in je tako še naprej glavni kandidat za napredovanje.  
V tretji ligi pa sta se v tem vikendu odigrala kar dva »tie -breaka«. V prvi tekmi je torej po podaljšani
igri Vidic Klemen slavil nad Lebinger Miho. V drugi pa je Meterc Boris ugnal Perišič Milana in v
podaljšani igri zmagal z 7:4. V četrti ligi je v tem vikendu dobro igro pokazal Omahen Boštjan, ki
je ugnal Tofolini Domna z rezultatom 9:5.

VIKEND JE ČAS ZA PLES!

V soboto, 10.3.2018, so »mučeniki« namesto, kot veli tradicija, suhih sliv, trnja in klobas, v dar od svojih dragih prejeli
štiri ure standardnih in latinskoameriških plesov v čudoviŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO TOMBAS
tem ambientu Kulturnega doma Šmartno pri Litiji, ki so ga
v ta namen izbrano okrasili člani Društva Tombas pod organizatorsko taktirko Petre Kunc. Zgodil
se je namreč prvi »večer družabnih plesov« - malo drugačen večer
kot smo ga navajeni v teh krajih.
Okrog trideset se nas je zbralo
in po pijači dobrodošlice prav nič
sramežljivo zavrtelo na plesišču
ob zvokih valčka, fokstrota, ča-ča-ča-ja, sambe, rumbe, tanga,
jivea, salse in polke. Druščina, v
kateri so bili tako tisti, ki jim koraki po plesnem parketu niso tuji
in popolni amaterji (no, polko smo
obvladali prav vsi J), je dodobra
segrela prostor, ki je bil skoraj
neprepoznaven zaradi posebej
izbrane glasbe, odlične ambientalne svetlobe, domišljenih detajlov, pogrnjenih klubskih mizic s pijačo in prigrizki ter vsemi ostalimi elementi, ki so za vrhunsko
organiziran plesni večer potrebni. Da smo vsi
zaplesali z vsemi je poskrbela Maša Mesarič,
plesna učiteljica, ki v Litiji že več sezon deli svoje
znanje v okviru plesno športnega društva NLP in
nas je posebej za ta večer postavila in pripravila
za skupno koreografijo s ča-ča-ča-jem v glavni
vlogi. Večer je bil sproščen, zabaven, prijeten
drugačen in vrhunski. Z željo po še. Ta se nam
bo uresničila že čez mesec dni, točneje v soboto, 14.4.2018 na isti lokaciji. Upam, da postane
tradicionalna in da se nam pogumno pridružite
vsi tisti, ki vas včasih zasrbijo pete, pa, razen v
domači dnevni sobi nimate priložnosti, da si jih
prijetno popraskate.
Mojca Štepic


OBVESTILO - Prolita d.o.o.

Preselili smo se v prostore Občine Litija,
Jerebova 14.

Še vedno opravljamo vse,
• Geodetske storitve zemljiškega ali katastra stavb
ter inženirske geodezije
• Postopke do gradbenega dovoljenja ali do izgradnje

TRETJI TEDEN V MESECU MARCU SE PRIČNE
TEKMOVANJE V NOGOMETU V MNZ LJUBLJANA

Počasi se zaključujejo priprave ekip v nogometu v MNZ Ljubljana za naslednjo tekmovalno sezono. Priprave so bile težke zaradi snežnih padavin. Treningi so večinoma potekali na
igriščih z umetno travo. Ugotavljamo da smo ena redkih občin ki nima velikega igrišča z umetno
travo, kljub temu da v občini delujejo trije nogometni klubi.
Končal se je prestopni rok za igralce in v klubih se je zamenjalo nekaj znanih obrazov.
V letošnjem letu pričakujemo reorganizacijo
v 3. ligi. Lige naj bi štele po 10 članov razen
na zahodu, ki jih bo imela 8 članov. Sedanje
lige so štele po 14 ekip. To pomeni da bo po
novem predlogu NZS zmanjšal ekipe za 4
ekipe, ki bodo izpadle v nižje lige.
V sezoni 2019/20 bodo organizirane dve 3. ligi, vzhod in zahod, ki bodo štele po 14 ekip. Četrte
lige in pete bodo močnejše in kvalitetnejše kot sedanje, saj bodo v te lige prišli igralci iz višjih lig.
Povrnimo se na klubsko problematiko in težave ki nas tarejo. Finančne težave se nadaljujejo,
razpis za financiranje športa v občini zamuja, tekmovanja pričenjajo, nastajajo stroški in s tem
težave. Drugi večji problem bo ureditev igrišč za tekmovanje. Prvi pomladanski krog se prične
17.3, na igriščih pa je še 20 cm snega. Nujna bo prestavitev termina začetka tekem.
V NK Kresnice je bila seja Upravnega odbora kluba, kjer se je sprejelo Poslovno Poročilo za
leto2017 in Program dela za leto 2018 s finančnim načrtom. 
Jože Kovič
Zaradi snega so se treningi ekip
zelo spreminjali. Travnata igrišča
nismo mogli koristiti, zato smo
treninge prilagajali umetni travi in asfaltni ploščadi, ki so jih
trenerji in igralci redno čistili. V sklopu priprav
potekajo tudi trening tekme, kjer trenerji iščejo
začetne enajsterice za tekmovalni del. Fantje
so zelo resno vzeli drugi del tekmovanja, saj redno trenirajo in igrajo trening tekme, kar je do
sedaj bilo bolj težko izvedljivo. Članska ekipa
se je kljub velikim težavam uspešno popolnila,
in nekaj pripravljalnih tekem dobro odigrala.
NK Jevnica je tudi letos izvedel tradicionalne
samoplačniške mini priprave v Umagu. Zadnji
vikend v mesecu Februarju so se člani,mladinci

in selekcije dečkov pod vodstvom trenerjev odpravili v Umag, kjer so izvedli nekaj kvalitetnih
treningov in odigrali nekaj trening tekem. Nastanili smo se v depandansah hotela Sol Garden, kjer smo imeli tudi vso oskrbo vključno z
igrišči. Na pripravah je bilo 80 igralcev. Domov
smo se vrnili brez poškodb in z mislijo , da čez
leto dni vnovič organiziramo priprave ob istem
času in na istem kraju. Trenerji,hvala vam, za
uspešno izvedene priprave.
Ker se že začnejo prvenstvene tekme vas vabimo na ogled tekem v ŠPORTNI PARK JEVNICA.
Vabila za ogled tekem bodo na oglaševalnih tablah okoliških krajev.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

41. MEDNARODNI S.K.I.F. KARATE-DO TURNIR
„Pokal Ruše 2018“!

Izbrana vrsta SZTK, se je že tradicionalno udeležila mednarodnega S.K.I.F. KARATE-DO
turnirja „Pokal Ruše 2018“. Tokrat se je turnirja udeležila nekoliko pomlajena izbrana
vrsta SZTK in se preizkusila
na dokaj zahtevnem turnirju.
Na turnirju je sodelovalo šest
držav in sicer tekmovalci iz
Srbije, Ukrajine, Romunije,
Madžarske, Portugalske in
Slovenije. Iz SZTK se je turnirja udeležilo 40 karatek
in skupaj so osvojili: 1 zlato
odličje, 4 srebrne in 5 bronastih medalj. Iz našega kluba
Karate Klub Kensei sta zastopala izbrano vrsto SZTK tudi
NINA POŽUN in TRISTAN
ZORE. V zelo močni konkurenci na turnirju si je Nina prislužila medaljo, 2. mesto v prosti borbi.
Čestitke obema reprezentantoma! 
KK Kensei

Društvo ŠILT – Tekačica brez meja

Drobna in majhna tekačica. maratonka in ultramaratonka- Mojca Justin.
Mojco sem spoznala v rokometnem društvu. Takrat sva bili strastni navijačici, ki sva
bučno navijali za nase otroke. Nekaj časa je samo od daleč spremljala moje tekaško
navdušenje, nekega dne pa se mi je pridružila. Tudi ona je dvomila v svoje sposobnosti
in dolgo časa je potrebovala, da se je znebila občutka krivde, ker teče, ker nekaj dela za sebe. Tek jo
je učil, kako uživati v trenutku TUKAJ in SEDAJ, ne včeraj ali pa jutri. Pomisleke je imela, da otroka
pušča v varstvo drugim, a ko sta jo na njenem prvem maratonu pričakala v cilju, je bilo poplačano
vse. Prišla je do spoznanja, da to počne za moža in tudi za njuna otroka, ki zdaj v
odrasli dobi spoznavata, da jima je dala najlepšo popotnico za življenje. Številni
maratoni so jo izklesali v osebnostno močno žensko, mater, ženo in prijateljico,
na katero se lahko človek zanese v vsakem trenutku.
V njenem življenju, kljub navidezni harmoniji, divjajo številni viharji, ki jim uspešno kljubuje tudi s pomočjo teka. Bolečine so nakazovale, da nekaj z zdravjem ni
vse v najlepšem redu. Za nekaj časa jo je to dotolklo, a se je pogumno odločila,
da preteče
v Logarski
dolini 75
podjetje
km. Njen
za trgovino in storitve
prihod v
cilj je bil
■ dobava, obdelava in razrez keramičnih ploščic
dokaz, da
■ polaganje keramičnih ploščic
je sprejela tudi bolezen s kate■ ostala zaključna gradbena dela
ro gresta skupaj skozi življenje.
Mojca tvori list v triperesni de■ posredništvo
teljici skupaj s Suzano in Mio.
ZAPOSLIMO:
Že vrsto let hodimo na skupne
večerje, rade zaidemo v savKERAMIČARJA oz. delavca z znanjem polaganja
no, ker je to dobro za mišice,
keramičnih oblog
večkrat pa uživamo v ljubljanskem koloseju ob gledanju filPOMOŽNI DELAVEC v keramičarstvu
ma. Mojca se zaveda, da tek
(Imate veselje in ročne spretnosti? Kandidat se
ni samo tek, temveč je tudi
lahko priuči.)
vlaganje v pravo prijateljstvo, ki
ni samoumevno in se ga ne da
Kontakt:
kupiti, treba si ga je zasluziti.
Mojca pove, da bo tekla dokler
Podjetje: POKER d.o.o.
bo mogla... ker ima v glavi še
Naslov: Breg pri Litiji 54, 1270 Litija
veliko načrtov, ker rada teče in
E-pošta: poker@siol.net
ker se v naši sredini dobro poTel.: 041 633 148
čuti. 
Mia Loc
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MALI OGLASI

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

nagradna križanka

KUPIM razne stare predmete,
odlikovanja, medalje, značke,
bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare razglednice, kipce,
slike, nakit, kovance, knjige in
druge starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
 051 740 430

23. ČRKA
ABECEDE

DOMOZNANSTVO

BOJEVNIKI IN HEROJI IZ ŽELEZNE DOBE VAČ:
O ČELADI Z NAPISOM V VENETSKI PISAVI

DALJŠE
ČASOVNO
OBDOBJE

KRATICA ZA
ITALIJANSKO
DENARNO
ENOTO

ARHITEKT
SAARINEN

NADALJE
VANJE
GESLA

OTO ZARNIK
MARKO
ELSNER

štatske knežje elite, ki je načelovala gradišču na Vačah. Napis IERISNA je znan z
več votivnih predmetov iz Poadižja in je verjetno ime
božanstva, ki se mu je lastnik priporočil za zaščito.

PRIPRAVA ZA
PRETAKANJE
TEKOČINE
DUŠIK
DRŽAVA
V ZDA

PREBIVALCI
HRVAŠKE
POKRAJINE
MOČVIREN
TRAVNIK OB
POTOKU

23. ČRKA
ABECEDE

17. ČRKA
ABECEDE

OČITANJE
JAPONSKI
GINEKOLOG
DROG NA
VOZU
SPREDAJ,
OJE

MLAD
GOZD

GOROVJE V
ŠPANIJI

LITIJ

ZAKLJUČNI
DEL
ROMANA

TUJE Ž.
IME
ORAČ,
RATAR

ROGATA
KRAVA

VRHUNSKI
ŠPORTNIK

SULTANOV
PISMEN
UKAZ

LIRSKI
PESNIKI

STARA MAMA
NASPROTJE
KATODE

VISOKA IGRAL
NA KARTA

LEON
(KRAJŠE)

NAPAD,
NASKOK
FILMSKI
SNEMALEC
(RUDI)

NEMŠKA
ATLETINJA
KLADIVO
(SUSANNE)
ANTON
NOVAČAN

MENIČNO
POROŠTVO

VZORNIK
ERVIN
IVKOVIČ

ZNANSTVENO
FANTASTIČNI
FILM

ZGODEN

NAPLAČILO

DEL IMENA
IGRALKE
KRAVANJA

NARAVA,
ČUD

NERODEN,
NESPRETEN
ČLOVEK

LITIJ

RUSKA
IGRALKA
KODAR

VELIKE
PTICE
UJEDE

MONGOLSKI
POGLAVAR

VOJAŠKA
STOPNJA

AMATER

ODDELEK
RIMSKE
LEGIJE

Težje besede: ETIMOLOG, IMATRA, ONON, KEIL,
OGINO, NATEGA

Strokovni del programa bomo vodili arheologinja dr.
Vojka Cestnik, geolog Blaž Zarnik in etnologinja Anka
Kolenc. Gledališko igro bo uprizorilo Družinsko gledališče Kolenc. Med potjo bomo spoznali kneza z Vač in
njegovega zvijačnega soseda, kneza z Rovišča. V dogajanje pa bo odločilno posegla boginja IERISNA.
Dogodek se bo pričel v Domu Petra Svetika na Vačah ob 10. uri z ogledom društvenih zbirk. Okrog 11. ure bomo krenili
na pot. Trasa pohoda je dolga približno
7 km in je srednje zahtevna. Večinoma
poteka po gozdu, zato priporočamo pohodno obutev.
Pohod se bo predvidoma zaključil ob 16.
uri z okusnimi jedmi iz sestavin, ki so jih
poznali in uporabljali že v železni dobi.
Obiskovalci, ki boste zbrali šest žigov z
naših pohodov, prejmete uporabno darilo.
Štartnina znaša 15 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka, program, pogoob sprejemu in knežja malica. Za
s.p. stitev
otroke do 10 let je obisk brezplačen.
Več informacij na: www.drustvo-geoss.si
ali na telefon: (01) 897 66 80 (Družinsko
gledališče Kolenc).
dr. Vojka Cestnik, univ. dipl. arheologinja,
strokovna sodelavka Društva GEOSS

OČKA,
ATEK

REKA V
MONGOLIJI
PRITOK
INGODE

IRHOVINA

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in izdelujemo
gozdne poti. Po dogovoru možen
tudi odkup na panju.
Gozdarstvo Primož Žunter
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

NAŠ
SMUČARSKI
SKAKALEC
(ANŽE)

MESTO NA
FINSKEM
OB REKI
VUOKSI

je dejavnost v knjižnicah, kjer se zbira gradivo, ki se navezuje na domači kraj. Tako sem zbral
več kot 100 knjig, člankov, razglednic, zloženk, kaset, DVD-jev, filmov,…, ki so nekako povezani z Vačami. Vse
sem oštevilčil in razporedil po temah in jih tako pripravil, za ljubitelje domačega kraja, da si gradivo ogledujejo,
fotokopirajo, sposodijo,itd. Med knjigami lahko najdete najznamenitejšo in najstarejšo
filozofsko knjigo vseh časov na Slovenskem, ki je pred desetletji na dražbi dosegla
vrtoglavo ceno ~ 100 tisoč €: Comentarii in parvulum philosophiae naturalis (print iz
digitalne knjižnice). Napisal jo je humanist in temeljni filozof renesanse in humanizma
Matija Hvale z Vač pred več kot 500 leti; lahko najdete tudi Staretovo knjigo o Situli z
Vač iz leta 1955; knjigo o največjem uspelem pobegu iz nemškega ujetništva: Vranov
let v svobodo; slikanico za otroke z motivi s situle, … Katalog lahko najdete na www.
vace.si/katalog.htm.
Med DVD-ji najdete Lajovčeve popoldneve, o pomenu GEOSS-a, o vaških znamenitostih in celo zadnji (2017) igrano dokumentaren film s podnapisi – popularne angleške
televizije - Channel 4 na temo Vranovega leta. Izpolnjujem obljubo – premierna uprizoritev bo v dvorani na Slivni (Gostilna Vrabec), v petek 30. marca, ob 19,00. Vsi,
ki vas to navdušuje – pridite.
Potem je tu še več kot 20 različnih zloženk in razglednic o Vačah, … Kje je vse to možno
videti? Na pošti ali na turistično informativnem centru na Vačah. Prepričajte se! 
Zvonček Norček
Ne pozabimo tudi na pisano prireditev, posvečeno slovenskim simbolom – Dan zastave na GEOSS-u, v nedeljo,
8. aprila, ob 13.00.

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA

BESEDO
SLOVEC

Jože Vizlar številka: 208

VRSTA
LOVSKEGA
PSA

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

V nedeljo, 15. aprila, bo na Vačah
potekal že 12. pohod iz ciklusa »Po
poti velikega kneza z Vač«. Pohode pripravlja Društvo
za razvoj in varovanje GEOSS-a, organizacijska enota
Strokovni center GEOSS. Namenjeni so vsem, ki želite
preživeti lep nedeljski izlet v naravi in se pri tem tudi
kaj novega naučiti.
Pohodi potekajo po prostoru arheološkega najdišča
nad vasjo Klenik, kjer je bila odkrita znamenita situla
z Vač, pa tudi številne druge lepe in zanimive arheološke najdbe, ki jih predstavljamo na naših pohodih.
Arheološki pohodi »Po poti velikega kneza z Vač« tako
združujejo pohodništvo s strokovno razlago o izkopavanjih, ki so tu potekala ob koncu 19. in na začetku 20.
stol. Obiskovalce ob poti spremlja gledališka igra, ki je
postavljena v čas železne dobe, v čas voditeljev gradišč
– t. i. knezov, bojevnikov, herojev, umetnikov – izdelovalcev situl in bogato »okinčanih« dam.
Na tokratnem pohodu bomo pobližje spoznali čelado z
napisom v venetski pisavi, ki se bere IERISNA. Čelada
je bila odkrita v bojevniškem grobu iz poznega 5. stol.
pr.n.š. Napis IERISNA je edini napis v venetski pisavi
na prostoru osrednje Slovenije, zaradi njega pa je bila
čelada gotovo že v času uporabe nekaj posebnega.
Sklepamo lahko, da je bil njen lastnik predstavnik hal-

sestavil:

Izžrebanci križanke iz meseca februarja 2018, ki bodo
prejeli knjižico ZGODBE IN POBARVANKE IZ DOMA
TISJE. Pobarvanko bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Ivana Vozelj, Tirna 48, 1282 Sava
2. Vladimir Čarman, Prvomajska 2, 1270 Litija
3. Pavla Godec, Golišče 61a, 1281 Kresnice

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.4.2018 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo
BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Knjigo bodo prejeli v Tiskar
ni ACO v Litiji.

DELOVNA POMLAD V PŠD NLP

Plesalci Plesno športnega društva NLP ne počivajo na lovorikah in se udeležujejo pokalnih turnirjev v novi sezoni. Za nami je že tretji pokalni turnir,
kjer se litijski solisti, dvojice in male skupine borijo za naslove zmagovalcev
v kategorijah jazz, hip hop ter street dance show. V mesecu februarju so
začeli s pripravami na vrhunec letošnje slovenske plesne sezone, ki bo letos, tako kot vsako leto
v mesecu juniju Državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih. V sklopu priprav na državno
prvenstvo se bosta mladinska in članska formacija v aprilu udeležili tekmovanja v Sarajevu, kjer
so pred nekaj leti uspešno zastopali slovenske barve.
Plesalci družabnih plesov pa uživajo na plesnih večerih v Šmartnem pri Litiji, vsi tisti, ki ste večer
družabnih plesov zamudili, pa se nam lahko pridružite tudi v aprilu.
Več o naših uspehih in
projektih lahko zasledite
na facebook strani NLP
Litija.

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 ...

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.

Tel.: 01 896 32 41

DOM TISJE

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

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

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

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

LOPATA PREKOP.
9,99 €

VREČKA GARDENO
0,59 €

ČEBULČEK 500 g
0,79 €

VREČKA BIG PACK
1,29 €

ORG. GNOJILO 20 Kg
6,99 €

OLJE OLMA 10 L
23,99 €

SENO - BALE
233 €/t bddv

AKCIJSKE CENE
UMETNEGA GNOJILA

PESNI REZANCI
230 €/t bddv

ZEMLJA 45 L
3,29 €

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

KAJZERICA
0,13 €

PREK. PLEČE
4,99 €/Kg

SIR EDAMEC
4,99 €/Kg

KRAČA ZAD.
3,29 €/Kg

ZLATI HLEBEC
1,99 €

DASH 1,75 L
5,99 €

NUTELLA 1 Kg
5,59 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

PIVO LAŠKO 6 x 0,33 L
3,55 €

FINISH 110 tbl
12,99 €

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

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

Alzheimer Cafe v Domu Tisje,
enota Litija

Do sedaj se je v domu
Tisje v enoti Litija odvilo šest srečanj v okviru
Alzheimer cafeja.
Ta srečanja so neke vrste druženja, namenjena svojcem, ki skrbijo
za osebe z demenco in
ljudem obolelim za demenco. Prav tako so na
Alzheimer srečanja vabljeni in dobrodošli tudi
drugi, kot npr. njihovi prijatelji, sosedi, zaposleni
v javnih ustanovah naše
občine, skratka vsi, ki jih ta tema zanima oz. se s to boleznijo srečujejo. Doma ali v delovnem
okolju. Svojci lahko tako v sproščenem vzdušju pridobivajo informacije o poteku bolezni ter o
predvidenih in nepredvidenih težavah povezanih z njo.
Na Alzheimer Cafejih so prisotni strokovnjaki za demenco, predstavniki Spominčice in prostovoljci, ki zbranim nudijo možnost pogovora, razbremenjevanje stisk in medsebojno podporo.
Svojci najprej prisluhnejo predavanju o
demenci, v nadaljevanju imajo možnost
pridobiti odgovore strokovnjakov, v zadnjem delu pa sledi še sproščen pogovor in izmenjujeva izkušenj. Vzporedno
se informirajo o oblikah pomoči v skupnosti, podrobneje spoznajo aktivnosti
Spominčice in dobijo brošure, letake ter
glasilo združenja.
Alzheimer Europe priporoča, da se
Alzheimer Cafeji organizirajo na javnih
mestih po kavarnah, knjižnicah, bistrojih, skratka v mestnih središčih kot tudi
v manjših krajih po Sloveniji. Alzheimer
Cafeji prispevajo k destigmatizaciji bolezni in socialni vključenosti tako svojcev
kot oseb z demenco.
Svojci so ob skrbi za osebo z demenco
izpostavljeni hudim fizičnim, psihičnim,
čustvenim, finančnim in drugim obremenitvam, zato pogosto izgorevajo in
se znajdejo v številnih stiskah. V kolikor
so o bolezni primerno informirani, lažje
zdržijo bremena, ki jih spremljajo skozi
dolga leta življenja ob osebi z demenco,
obenem pa bolje poskrbijo tako zanjo
kot sami zase.
Vir. Društvo Spominčica

