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Iz uredništva ...
Mesec februar se je tradicionalno pričel s 
kulturnimi prireditvami in pred nami so še 
številni koncerti, ki jih prirejajo naši pevski 
zbori. Ne samo učenci, tudi ostali komaj  
čakamo šolske počitnice, da si privoščimo 
oddih. Za finale pa se v soboto 3. 2. udeležimo  
Pustnega karnevala, ki letos ponuja zelo  
pester program in pričakujemo vašo udelež
bo. Uživajte!
  Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 8.3.2019  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net

(več na 3. strani)

Koncert ŽpZ LAZ, 
nedelja, 10. marec 
2019
pOKLON MOšKIM
Praznika dan žena in dan 
mučenikov sta nasta
la kot priklon spolu za 
dejanja, ki navdihujejo. 
In kot se spodobi za dan 
žena, so tudi moški na ta dan 
deležni majhne pozornosti 
nasprotnega spola. Po tradiciji 
so na dan mučenikov to suhe 
slive napičene na suhe veje s 
trnjem in klobasa, ki so simboličen 
opomnik na to, da mučeništvo še 
vedno traja. 
pevke ŽpZ Laz iz Jablaniške doline 
vas vabijo, da na dan mučenikov,  
10. marca 2019 ob 16. uri v dvorani  
gD Jablanica prisluhnete njihovem  
petju in kulturnemu programu  
njihovih gostov. Rdeča nit programa bo 
naravnana na praznik mučenikov.

vabljeni

DOBRODELNI 
KONCERT

za OBNOvO KREsNIšKIh ORgEL

Nedelja, 24.3.2019, ob 18.00, 
športna dvorana Kresnice

Nastopajo MPZ Mozaik Kresnice,  
OPZ sv. Nikolaja Litija, 

etno skupina Kr'Etno in še…

Ni vstopnine,  
zaželjeni prostovoljni prispevki.

FILIP FELE DRUGI 
PODŽUPAN  

OBČINE LITIJA
Župan občine Litija Franci Roka
vec je za nepoklicnega podžupana 
imenoval dipl. ekonomista Fele 
Filipa. Podžupan je zadolžen za 
nadomeščanje župana na področ
ju gospodarske javne infrastruk
ture, gospodarstva in športa ter 
za koordiniranje in spremljanje 
določenih projektov. Podžupan bo 

pri navedenih projektih sodeloval na rednih koordinacijskih  
sestankih in kot član razpisnih komisij.

SLOVENSKI KULTURNI 
TEDEN V OBČINI LITIJA

Tradicionalno se prične slovenski kulturni teden 
s prireditvijo v geometričnem središču GEOSS. 
letos je bilo še posebej slovesno, saj se je do
godka, v nedeljo 3.2.2019, udeležil predsednik 
rs Borut Pahor. v svojem nagovoru je poudaril 
pomen kulture kot hrbtenice našega narodnega 
značaja in identitete naroda. Ob tej priložnosti 
se je vpisal v zlato knjigo predsednikov republi
ke slovenije. v uvodu je vse prisotne pozdravil 
župan občine Litija Franci Rokavec, kulturni pro
gram so, z umetniško besedo in poezijo Franceta 
Prešerna, povezovali člani Družinskega gledališča 
Kolenc, recitirali so učenci POŠ Vače. Glasbeni 
del programa je dodal »grajski oktet« iz tuštanja.
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika 

smo se vsi ljubitelji slovenske glasbe in besede zbrali v dvorani kulturnega centra v 
Litiji. Večer je bil prežet z glasbo, ki nam je vsem segla do srca in besed, ki so nas 
povabile k razmišljanju, o kulturi včeraj, danes in jutri.  (Več na 6. strani)

Vabita na
ZBOR OBČANOV 

Mestne skupnosti Litija
v četrtek, 7. marca 2019, 

ob 18.00 uri, v veliki  
sejni sobi Občine Litija

Predsednik Msl 
KLEMEN GROŠELJ

Župan 
občine Litija

FRANCI ROKAVEC

OBČINA LITIJA
MESTNA SKUPNOST

lItIJa
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CENE STORITVE POMOČI NA DOMU  
ZA UPORABNIKE

Na območju Občine Litija javno službo pomoč družini na 
domu izvaja javni socialno varstveni zavod Dom Tisje, Črni 
Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji. 
Zaradi povišanja stroškov dela je izvajalec storitve Dom Tisje 
predlagal zvišanje cene storitve. In sicer se ekonomska cena 
storitve pomoči na domu zviša na naslednji način:
 iz 18,47 EUR/h na 19,41 EUR/h na delovni dan,
  iz 24,88 EUR/h na 26,14 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
  iz 26,48 EUR/h na 27,82 EUR/h ob državnih praznikih in 

dela prostih dnevih.
Občinski svet Občine Litija je na svoji 2. redni seji dne 
11.2.2019 sprejel sklep, da se zviša subvencija občine iz 70% 
na 75%, kar pomeni, da se končne cene za uporabnika zni
žujejo in sicer:
 iz 4,80 EUR/h na 4,20 EUR/h na delovni dan,
  iz 6,73 EUR/h na 5,88 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
  iz 7,21 EUR/h na 6,30 EUR/h ob državnih praznikih in dela 

prostih dnevih.

SUBVENCIJA OBČINE K CENI STORITVE
Da bi se čim manjši del dodatnih stroškov prelil na uporab
nike je Občinski svet Občine Litija sprejel sklep, da se zviša 
subvencioniranje občine iz 70% na 75% in tako se končne 
cene za uporabnika znižujejo.
Subvencija občine ni predmet vračila po 128. členu Zakona o 
dedovanju, zato uporabnike seznanjamo, da jo izkoristijo. V 
kolikor pa uporabniki, ki sami nimajo dovolj sredstev ali pa za-
vezancev za plačilo svojega dela polne cene, pa o tem z izdajo 
odločbe o oprostitvi plačila odloča pristojni Center za social-
no delo. V tem primeru pa je ta del, ki je predmet odločbe o 
oprostitvi plačila, vračljiv po 128. členu Zakona o dedovanju.

VIŠJE ENOTNE CENE PROGRAMOV 
PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI LITIJA 

Občinski svet Občine Litija je na svoji 2. redni seji dne 
11.2.2019 odločil, da bodo od 1. marca 2019 dalje cene pro
gramov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Obči
ne Litija enotne za vse starše v Občini Litija. To pomeni, da 
se cene ne razlikujejo glede na posamezen kraj ali izvajalca 
predšolske vzgoje.
enotne ekonomske cene programov predšolske vzgoje v jav
nih vrtcih na območju Občine Litija od 1. marec 2019 dalje 
znašajo mesečno na otroka (v EUR):
VRTCI DNEVNI pROgRAM
pRVO STAROSTNO OBDOBJE 506,54
DRUgO STAROSTNO OBDOBJE 387,07
KOMBINIRAN ODDELEK 414,10
RAZVOJNI ODDELEK 938,73

Plačila staršev se določijo na podlagi 24. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in v skladu s sprejetim 
sklepom Občine Litija. Osnova za plačilo staršev, ki imajo 
otroke vključene v razvojni oddelek, je cena programa za 
druge enako stare otroke. 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
  Vrtec Litija 1,95 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 

0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 
1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR). 

  Vrtec Čebelica 1,59 EUR (v tem znesku znaša vrednost 
zajtrka 0,38 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,18 EUR, 
kosila 0,70 EUR in popoldanske malice 0,33 EUR). 

  Vrtec Polhek Polšnik 1,91 EUR (v tem znesku znaša vre
dnost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 
EUR, kosila 1,15 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR).

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta bo Občina 
Litija še naprej nudila staršem subvencijo za koriščenje re
zervacije v primeru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi 
bolezni med letom ter v času poletnih počitnic julija in avgu
sta pa od enega do največ dveh mesecev. Starši lahko uve
ljavijo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je že 
vključen v vrtec. Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih 
razredih je naslednji:

DOHODKOVNI 
RAZRED

pLAČILO STARšEV V 
ODSTOTKU OD CENE 

pROgRAMA

pRISpEVEK STARšEV 
ZA REZERVACIJO V EUR 

(DNEVNO)
1. plačilni razred 0% 0,00
2. plačilni razred 10% 1,20
3. plačilni razred 20% 2,20
4. plačilni razred 30% 3,20
5. plačilni razred 35% 3,80
6. plačilni razred 43% 4,60
7. plačilni razred 53% 5,60
8. plačilni razred 66% 7,00
9. plačilni razred 77% 8,20

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA 
ODDAJO POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE 

RABE ZEMLJIŠČ V OKVIRU POSTOPKA 
SPREMEMB OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA OBČINE LITIJA
Občina Litija obvešča vse občanke in občane ter druge 
last nike nepremičnin na območju občine, da je rok za 
oddajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč 
podaljšan do 31.3.2019.
Občina ponovno poziva svoje občane in ostale lastnike zemljišč 
na območju litijske občine, da razmislijo o potrebnih investi
cijah na stavbah oz. zemljiščih v naslednjih letih in v občinski 
upravi preverijo, ali so želeni posegi v skladu z obstoječim OPN 
Litija. Prav tako predlagamo, da za stavbna zemljišča na katerih 
ne nameravajo graditi, podajo pobude o spremembi namenske 
rabe stavbnih zemljišč v kmetijska ali gozdna zemljišča. 
Za vse informacije o posameznih parcelah oz. zemljiščih in 
poteku postopka se lahko obrnete osebno, po telefonu ali po 
elektronski pošti na uslužbenki občinske uprave Občine Litija,  
Nirmalo Krofl, pisarna št. 55, telefon 01 8963 461,
nirmala.krofl@litija.si ali kati Zidar, pisarna št. 57, telefon  
01 8963 436, kati.zidar@litija.si.

SESTANEK SVETA PREDSEDNIKOV KS IN MSL
V začetku letošnjega leta se je na svoji prvi seji sestal Svet pred
sednikov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti. najprej so 
izvolili predsednika sveta, ki je postal anton lokar podpredse
dnik pa Polde Malovrh. V nadaljevanju so se člani novega Sveta 
predsednikov ks in Msl seznanili z nalogami, pristojnostmi in 
predpisi, ki se nanašajo na delovanje ožjih delov občine. Pred
stavljen jim je bil Odlok o pokopališkem redu v občini Litija. 

v nadaljevanju so bili seznanjeni z javnim pozivom k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN, ki ga je Občina Litija 
objavila konec leta 2018. Predstavitve zbiranja pobud za spre
membe in dopolnitve OPN Litija se že izvajajo v okviru zborov 
občanov po krajevnih skupnostih. 

UREDITEV RUDNIKA SITARJEVEC ZA 
NAMEN TURISTIČNIH OGLEDOV – 2. FAZA

Od odprtja prvih stotih metrov rudnika Sitarjevec za turistične 
namene decembra 2017, si je muzejski del rudnika ogledalo že 
več kot 5000 obi
skovalcev. letos se 
je pričela izvedba 
druge faze ureditve 
rudnika sitarjevec 
za namen turistič
nih ogledov. Ob
čina je v lanskem 
letu uspešno kan
didirala na Inter
regov razpis VA 
SlovenijaHrvaška 
s projektom MIne 
TOUR, skupaj še 
s tremi partnerji iz Slovenije in tremi iz Hrvaške. MINE TOUR 
obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudar
ske dediščinej in sicer naravnotehničnega spomenika rudnika 
Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu.
Izvedba 2. faze bo potekala približno eno leto. V tem času se bo 
dokončno uredil vhodni portal v rudnik, za oglede pa se bo ure
dilo in odprlo dodatnih 300 metrov glavnega rova, do katerega 
se bo iz Izvoznega rova dostopalo po stopnicah, preko 25 me
trov dolgega vpadnika. Dela bodo obsegala čiščenje pohodnih 
površin, stabilizacijo sten, odvodnjavanje, zavarovanje nevarnih 
odsekov s podporjem in osvetlitev najzanimivejših predelov. 
Med njih nedvomno sodijo limonitne kapniške strukture, ki so 
edinstvene v slovenskem kakor tudi v evropskem prostoru in 
sodijo med najhitreje rastoče kapnike na svetu.
V času gradnje bodo ogledi že odprtega dela omejeni le na vi
kende ob predhodnem dogovoru s TIC Litija.

Osnovna šola  
Gabrovka – Dole,

vpisuje predšolske otroke  
v Vrtec Čebelica  

za šolsko leto 2019/2020
Vpis bo potekal 

od 18. 2. 2019 do 10. 3. 2019.
starši izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo osebno 
v svetovalno službo ge. Maji Plazar (vsak delovni dan med 7. 
in 15. uro, ob četrtkih na Dolah). V primeru njene odsotnosti 
lahko oddate vlogo v tajništvu na naslovu Gabrovka 30, 1274 
gabrovka. 

Vlogo lahko oddate tudi po pošti na naslov Osnovna šola 
Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka (pri čemer 
se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge 
upošteva datum poštnega žiga).

Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v vseh 
oddelkih vrtca, v tajništvu ali na spletni strani Vrtca Čebelice 
(zavihek Vpis otrok v vrtec 2019/2020).

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

Ravnatelj:
Igor HOSTNIK, prof.

OSNOVNA ŠOLA LITIJA 
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec  
Polhek Polšnik

za šolsko leto 2019/2020
Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2019/2020  

bo potekal od 11. do 15. marca 2019.

1.  Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2019/2020 
bo potekal v Vrtcu polhek Polšnik v ponedeljek, 11. 
3. 2019, od 12. do 14. ure.

2.  Od 12. 3. 2019 do 15. 3. 2019 bo vpis potekal na 
sedežu Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedago
ginje) od 8. do 12. ure.

3. vloge za vpis v vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete 
v Vrtcu Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija 
vsak delovni dan, med 7.00 in 14.00 uro. Vlogo lahko do
bite tudi na spletni strani šole. 

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko star
ši oddajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnovne šole 
Litija ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani po
šiljki kot datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega  
žiga.

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na 
telefon 01/89 83 147.

Ravnatelj:
Peter strle, prof.

OBVESTILO 
praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN do 50 pE

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje litija, d.o.o. z ja
nuarjem 2019, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunal
ne odpadne vode (Ur.l.RS,št.:98/2015) in Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.l.RS, št.: 87/2012 in 109/2012) uvaja re
dno prevzemanje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, 
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) ter pregledovanje MKČN, 
najmanj enkrat na tri leta in mesečni obračun omenjenih storitev.
redno praznjenje greznic in odvoz blata uvajamo za vse objekte, 

ki niso priključeni na 
javno kanalizacijo na 
celotnem območju ob
čine Litija in Šmartno 
pri Litiji. Odvoz bomo 
izvajali po vnaprej do
ločenem programu po 
občinah in naseljih, 
najmanj enkrat na tri 
leta. O terminu odvoza 

bomo uporabnike obvestili pisno najmanj 15 dni pred načrtovanim 
odvozom.
Storitev bomo uporabnikom zaračunavali mesečno glede na pora
bljeno količino pitne vode izmerjeno na obračunskem vodomeru. 
V kolikor se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodo
merom, ali javno podjetje s podatkom ne razpolaga, bo izračun na 
podlagi števila prijavljenih oseb ob upoštevanju normirane porabe 
pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.
izjeme:
1.  Objekti na lokacijah, kjer praznjenje greznice in odvoz blata iz 

MKČN s cestnim motornim vozilom tehnično ni izvedljivo. Za te 
objekte mora storitev odvoza zagotoviti lastnik objekta. Izvaja
lec javne službe v takem primeru pisno potrdi datum in količino 
prevzete komunalne odpadne vode ali količino prevzetega blata 
iz MKČN.

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

V primeru naročila praznjenja greznice izven planiranega termina 
bomo naročniku zaračunali strošek intervencije po ceniku.. Doda
tne informacije lahko dobite po telefonu št. 01/890 00 10 ali na 
spletni strani podjetja www.ksplitija.si ksP litija d.o.o.
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30 LET SKZ - PODRUŽNICA LITIJA
8. januarja 2019 je minilo 30 let, ko je bil v veliki sejni sobi 
občine Litija izveden ustanovni zbor Podružnice Slovenske 
kmečke zveze Litija. V začetku je bila to stanovska organiza
cija, vendar z jasnimi političnimi usmeritvami, predvsem pa 
pomembna, ker je bila to prva demokratična zveza na obmo
čju občine in je, na nek način, predstavljala prihod pomladi 
na območje naše, takrat še skupne občine Litija. 
Ponosni in hkrati hvaležni smo lahko, da sta tako Slovenska 
kmečka zveza, ki je bila ustanovljena v Unionski dvorani 12. 
maja 1988 in Podružnica slovenske kmečke zveze ustano
vljena v Litiji 8. januarja 1989, predstavljali slovensko po
mlad in veliko pripomogli ki uspešno izvedenem plebiscitu 
ter kasneje na poti osamosvajanja in nastanka nove države 
Slovenije. Veliko poguma, odločnosti, vizionarskega razmi
šljanja, predvsem pa ljubezni do domovine in lastne države 
je bilo v vseh, ki so sodelovali in orali ledino pri demokratič
nih procesih in se zoprstavili obstoječemu režimu.
takrat se je delala zgodovina in vse dogodke smo ponov
no podoživljali 10. januarja 2019, ko smo pripravili slavno
stno akademijo na katero smo povabili vse člane upravnega 
odbora podružnice SKZ Litija ter predstavnike takratnega 
družbeno političnega življenja v občini, ki so omogočili so
delovanje predstavnikov SKZ Podružnice Litija v zborih ta
kratne skupščine. Vse prisotne so nagovoriIi: predsednik 
SLS Marjan Podobnik, župan občine Šmartno pri Litiji Rajko 
Meserko, župan občine Litija Franci Rokavec ter obe pred
sednici občinskih organizacij SLS Litija in Šmartno pri Litiji  
lijana lovše in veronika Jesenšek. v kulturnem programu so 
z imenitnimi točkami sodelovali MPZ Polšnik, pevka Nika Zajc 
in baritonist Darko Vidic, na harmoniki jih je spremljal Leon  

Ciglar, ki je tudi povezoval celotni program. Vsem sodelu
jočim se obe občinski organizaciji SLS Litija in šmartno pri 
litiji iskreno zahvaljujeta.
Ob tej priložnosti so vsem članom takratnega upravnega 
odbora podelili zahvale za odgovorno prevzemanje dolžnosti 
in delovanje v upravnem odboru, zahvale za konstruktivno 
sodelovanje pri ustanovitvi in pričetku delovanja podružni
ce SKZ so podelili Alenki Urbanc, Vidi Vukovič, Mirku Kaplji, 
Slavku Rokavcu. Kot prvi predsednik podružnice SKZ Litija 
in za vodenje podružnice do leta 2003 je posebno priznanje 
prejel Franci Rokavec. Priznanja so prejeli tudi kasnejši pred
sedniki in predsednice, ki so vodili občinski organizaciji SLS 
Litija in Šmartno pri Litiji: Gvido Kres, Lijana Lovše, Franc 
Jaklič, Veronika Jesenšek.
Ob tej priložnosti so udeleženci akademije odkrili spominsko 
ploščo ob vhodu v občinsko stavbo, ki bo trajno spominjala 
na ustanovitev prve demokratične zveze – začetnice pomladi 
na območju občine Litija.

Te zanima delo turističnega vodnika  
po Litiji in Šmartnem?

VABILO NA BREZPLAČNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Razvojni center Srca Slovenije v okviru projekta INSiGHTS – 
strategije zelenega in zdravega turizma v sodelovanju z ZKMŠ 

Litija in JZ Bogenšperk organizira brezplačno izobraževanje 
za lokalne turistične vodnike po destinaciji Srce Slovenije 
 Litija in Šmartno pri Litiji. Izobraževanje je razdeljeno na 

tri sklope in obsega teoretični in praktični del s simulacijo 
vodenja. Za pridobitev licence je potrebna udeležba na vseh 
treh sklopih.
Vse, ki vas zanima delo turističnega vodnika, vabimo na prvi 
sklop izobraževanja, kjer se boste spoznali z osnovami ve
ščin vodenja: bonton in vodniški kodeks, vloga turističnega 
vodnika pri razvoju destinacije in psihologija pri turističnem 
vodenju. uvodno predavanje bo potekalo v marcu, termine 
in lokacije predavanj najdete na spletni strani www.razvoj.si. 
Izobraževanje je primerno za vse, ki vas to delo resno zani
ma, četudi še nimate veliko vodniških izkušenj. Izobraževa
nje je brezplačno. 

Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov:  
info@razvoj.si.



4  OBČAN  FEBRUAR 2019 ŠOLSTVO 

Zbor gimnazije Litija
Mešani pevski zbor gimnazije litija vsako leto v svoje vrste privabi številne no
vince. V letošnjem šolskem letu se je zboru pridružilo kar petnajst dijakov prvega 
letnika, ki so se pod spretno taktirko zborovodje Blaža Rojka uspešno vključili v 
delo zbora in skupaj s prekaljenimi pevskimi mački že prestali prve preizkušnje. 

Da je s petjem povezano trdo delo, člani vsako leto ugotavljajo v prvi polovici meseca oktobra na 
pevskem taboru. Vaje so zelo intenzivne, tri dni se prepeva od jutra do večera, a hkrati ne manjka 
priložnosti za medsebojno spoznavanje in druženje. Na pevskem taboru so se pevci že pripravljali 
na letni koncert in nas v zadnji dneh novembra navdušili z novim repertoarjem, katerega rdeča 
nit je bila jazzovska glasba. 
Decembra so se naši pevci odzvali na povabilo I. gimnazije v Celju. Kot gostje so nastopili v 
čudoviti dvorani celjskega Narodnega doma, na tradicionalnem božičnonovoletnem koncertu 
Mešanega pevskega zbora in Orkestra I. gimnazije v Celju.  Mateja GOLOUH

Projektni dan na Gimnaziji Litija
Gimnazija Litija je že vrsto let vključena v mrežo Slovenske zdrave šole. V šolskem letu 2018/19 
smo se odločili obeležiti 25letnico njenega delovanja. Posledično je bila tema projektnega dne, 
ki ga sicer organiziramo vsako leto, Zdrav življenjski slog. 
Dijaki so se lahko prijavili na devet zanimivih in poučnih delavnic, s katerimi smo želeli pokazati, 
kako lahko sami poskrbimo za boljše zdravje, počutje in kakovostnejše življenje: Socialnopsiho
loški dejavniki zdravja, Celostno zdravje, Ustvarjam, torej sem, Zdrav duh in zdravo telo, Fizika v 
zdravstvu, Obvladovanje konfliktov in stresnih situacij, Rad bi letel, Ščepec vsega ter Odnos do 
živali in terapevtsko delo z živalmi.
Projektni dan, ki je potekal zelo aktivno in v sproščenem vzdušju, smo zaključili s koristnim pre
davanjem o oživljanju in uporabi defibrilatorja. Maja DENIŠA

Tehniški dan – 
Informativa 2019

Ob 8.42 so se učenci 9. r. 
Podružnice s prilagojenim pro
gramom pod vodstvom raz

rednika odpeljali z vlakom iz litije. Po prihodu 
v Ljubljano, prijavi skupine na INFO točko na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, so si 
učenci samostojno ogledali sejemsko ponudbo 
in sodelovali pri dejavnostih na info točki Arena 
mladih. Ob 10h so imeli malico in se razdelili 
v dve skupini, za ogled sejma. Od 10h do 11h 
so si učenci pod vodstvom učiteljev ogledali in
teraktivne predstavitve šol, ki vabijo k vpisu v 
programe nižjega poklicnega izobraževanja. Za 
učence so bile pripravljene različne praktične 
dejavnosti in delavnice. letos so bile predsta
vljene tudi različne zaposlitvene možnosti po 
koncu šolanja, različne možnosti ob prehajanju 
na višje nivoje izobraževanja, vajeništvo ipd. 
Ob 11.45 so se z vlakom vrnili v Litijo.

robert FARIČ

Zimski 
športni dan

v ponedeljek, 
21.1.2019 so se 
učenke in učen
ci Podružnice s 
prilagojenim pro
gramom OŠ Litija 
ter njihovi učitelji 
in spremljevalci 
odpravili na san
kališče in smuči
šče v Kandršah. 
Udeležilo se je 39 
otrok s 15 spremljevalcev. Izpred šole so od
šli ob 8h in po dobre pol ure vožnje prispeli v 
Kandrše. Dan je bil zelo mrzel, a to ni motilo ne 
smučarjev ne sankačev. Z malico in počitkom 
so za pol ure prekinili zabavo na snegu in se za
gnani vrnili na strmino. Ob zaključku ob 12h so 
bili vsi že pri kraju z močmi, a vidno zadovoljni. 
Nasvidenje prihodnjo zimo! Vili GUČEK

OsNOvNa šOLa gRaDEC

Dogajanje na razredni stopnji OŠ Gradec
Učenci 1. a razreda so prejeli prav posebno nagrado in s tem postali ponosni lastni

ki električnega skiroja. Sodelovali so na natečaju, ki ga je organiziralo podjetje Oven Em. Učenci 
so spoznavali razvoj kolesa in avtomobila ter se učili o tem, kako napredek na različnih področjih 
življenja prinaša tako prednosti kot tudi slabosti. Iz odpadnega materiala so izdelali električni av
tomobil in se z njim podali na cestni poligon. svoje znanje so predstavili predstavnicama podjetja 
Oven, ob tem osvojili prvo mesto na natečaju in za nagrado dobili električni skiro.
Drugošolci matične šole in učenci OPB so sodelovali v natečaju Deluj eko – ohrani čebelo in 
smreko, ki sta ga pripravili podjetji Medex in Hofer. Učenci so izdelali smreko iz lepenke in jo 
okrasili z okraski iz papirja in kartona, da je nastala prava eko smreka. Obe smreki je komisija 
uvrstila med 84 najzanimivejših izdelanih smrek. V decembru je eko smreka drugošolcev krasila 
litijsko poslovalnico Hofer, smreka učencev OPB pa Hoferjevo poslovalnico v Ljubljani. Omenjeni 
učenci so za nagrado dobili štiri medene pakete.
Ob stoletnici smrti Ivana Cankarja so se tretješolci spomnili pisatelja malo drugače  imeli so 
enajsto šolo pod mostom. V šoli so prebrali črtico Pehar suhih hrušk, nato pa so se z avtobusom 
odpeljali na libergo, kjer so si ogledali sušilnico sadja. Po ogledu sušilnice so se odpravili do 
lesene, sto let stare hiške, pred katero je stala Cankarjeva mati s peharjem suhih hrušk. Naša 
učenka, osmošolka Urška, je bila oblečena v oblačila, ki so jih pred sto leti nosile žene, tudi Can
karjeva mati. Oblačila sta priskrbeli ga. Ida Dolšek in naša knjižničarka, ga. Stanka Sirk.
V tem šolskem letu imajo učenci prve triade MŠ tri abonmajske predstave na šoli, ki jih izvaja 
KUD Teater.
V OPB bodo učenci letos sodelovali pri zgodovinskih uricah. Spoznali bodo različna zgodovin
ska obdobja in življenje nekoč. Na obisku je že bil Muzej Litija, ki je učencem predstavil stare 
predmete, ki danes niso več v uporabi. 
na šoli deluje tudi dramska skupina razredne stopnje z mentorico sandro. Z igrico peter pan so 
nas popeljali v deželo Nije, kjer je naslovni junak živel. Vas zanima, kako je bilo? PRAVLJIČNO.

Zbrala: Alma PrIJatelJ

OŠ Gradec je pridobila naziv GOZDNA ŠOLA
OŠ Gradec in njene podružnične šole na Vačah, v Hotiču, Kresnicah in Jevnici stojijo blizu gozda, 
zato ga lahko izkoristimo za naravno učilnico, ki pred učence postavlja veliko izzivov in nudi prilo
žnosti za raziskovalno učenje.
Gozdno pedagogiko izvajamo že dalj časa 
predvsem za popestritev pouka, zadnje leto 
pa jo izvajamo bolj sistematično. Prvo zabe
leženo izvedbo v naši šoli so opravili v Po
družnični šoli Jevnica leta 2013, ko so izvedli 
kulturni dan v gozdu. Jeseni 2018 so učenci 
od 1. do 5. razreda matične šole v okviru oči
ščevalne akcije sodelovali pri obnovi Gozdne 
učne poti Svibno, zato sedaj še pogosteje 
uporabljamo gozd kot učilnico. Učenci so 
nad takšnim učenjem navdušeni, saj skozi 
raziskovanje osvajajo nova znanja in spretnosti, neprecenljive pa so tudi izkušnje, ki jih dobijo v gozdu.  
V zadnjem času smo poleg čistilne akcije izvedli dejavnosti, kot so: predstavitev knjige za bralno 
značko, gibanje v naravi, gozdne igre, gradnja gozdnega šotora in improvizacija gozdne učilnice. 
Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s tovrstnim pristopom in načrtujemo širitev kroga pedagoških delav
cev, ki jim takšen način dela ustreza in želijo dodatno motivirati učence za pridobivanje novega znanja.  
Naše dejavnosti v gozdu lahko spremljate na spletni strani OŠ Gradec pod zavihkom Naša šola 
– Projekti  Gozdna šola na spletnem naslovu http://www.osgradec.si/2019/01/gozdnaso
la2019tatjanagombac/  Koordinatorka: Tatjana GOMBAČ

Skozi gibanje je učenje lažje in uspešnejše
Pri učencih iz leta v leto opažamo porast učnih, čustve
nih, osebnostnih in motoričnih težav, ki jim preprečujejo 
sproščeno, kvalitetno in uspešno šolsko delo. Z name
nom, da spremenimo tok stisk, dilem, skrbi in nezado
voljstva, smo se odločili vsaj malo stopiti iz obrabljenih 
škornjev utečenega sistema in raziskati možnosti dru
gačnega dela – takšnega, kjer bomo spodbujali temelj
ni razvoj otrok in s tem odprli in podprli poti uspešnega 
učenja. Z malimi, a vztrajnimi koraki vnašamo drugač
ne pristope vzgojnoizobraževalnega dela predvsem v 
prvo triado. s tesnim sodelovanjem z dr. Majdo kon
čar, st

rokovnjakinjo na področju edukacijske kineziolo
gije, v pouk načrtno uvajamo učenje pravilnega 
gibanja, uporabe tehnik »brain gyma« ter izkustve
no in aktivno učenje. Na takšen način dopolnje
ne učne vsebine so učencem razvojno bližje, s 
sočasno krepitvijo ter spodbujanjem gibalnega 
razvoja pa tudi hitreje, lažje in predvsem učinko
viteje osvojene. V mesecu januarju smo pričeli še 
z izvajanjem popoldanskih migalnic, ko se enkrat 
tedensko dobivamo v mali telovadnici s pari – 
eden od staršev in otrok.

Dunja POŽARŠEK

Državno tekmovanje 
Hitro in zanesljivo 
računanje – tekmuj 

sam s seboj, časom in s sošolci 
Na Osnovni šoli Litija smo tretje leto zapored 
organizirali in izpeljali tekmovanje Hitro in za-
nesljivo računanje. gre za tekmovanje, ki se 
izpelje s pomočjo računalniškega programa, ki 
se nahaja na spletni strani si.miksike.eu. Pro
gram je namenjen tako vadbi osnovnih račun
skih operacij kot tudi tekmovanju. Za najbolj 
vztrajne in hitre računarje se organizira tekmo
vanje. najprej se izvedejo trije krogi na dalja
vo. vsakdo lahko tekmuje bodisi doma bodisi 
v šoli, ki jo obiskuje. nato sledi tekmovanje v 
živo na eni izmed šol, kjer se zberejo najbolj
ši iz cele Slovenije. Vsakdo, ki se želi udeležiti 
tekmovanja, tekmuje v svoji starostni skupini. 
te so štiri za osnovnošolce, ena za srednješol
ce in ena za odrasle. najprej smo v oktobru, 
novembru in decembru 2018 izpeljali tri kroge 
na daljavo, ki se štejejo za šolsko tekmovanje. 
na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja 
smo povabili najboljše v vsaki starostni skupi
ni. Državno tekmovanje je potekalo v soboto, 
19. januarja 2019. Udeležilo se je 76 tekmoval
cev v vseh starostnih skupinah, ki so se med 
seboj pomerili v peteroboju. tekmovalce je 
pozdravil ravnatelj Osnovne šole Litija,  gospod 
Peter Strle. Po nagovoru je sledil recital Moč 
besede 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: Gajcom d.o.o, Ax elektronika d.o.o, 
Delo d.o.o, Ham d.o.o, Dri d.o.o, Erhart d.o.o, 
Delavska hranilnica d.d, PE Litija, Kanardia 
d.o.o, Art Rebel 9 d.o.o, Dr. Nemo d.o.o, Deco
lor d.o.o, Biotera d.o.o, Efaflex inženiring d.o.o 
in Elektronika Naglič d.o.o.

Šola v naravi
V sredo 23. 1. 2019 se je 43 učencev 3.a in 3.b 
razreda ter učiteljice spremljevalke zbrali pred 
šolo in se polni pričakovanj z avtobusom odpe
ljali v CŠOD Čatež – DOM  Čebelica.
Delo je potekalo po točno začrtanem urniku. 
Nekatere dejavnosti so potekale v učilnici, 
nekatere pa v naravi, saj je narava najboljša 
učiteljica. Tudi zima je bila radodarna s sne
gom, tako, da so učenci uživali tudi na snegu. 
Učenci so spoznali raznolike dejavnosti, ob ka
terih so se naučili veliko novega. Trudili so se 
pri urejanju svojih sob in kulturnem obnašanju 

v jedilnici. Bili so pridni, poslušni, motivirani, 
vedoželjni.

Ob prijaznih učiteljih CŠODja in zanimivih de
javnostih, je čas zelo hitro minil. V petek 25. 
1. 2019 so se polni vtisov, veseli in zadovoljni 
vrnili v Litijo, kjer so jih pričakali njihovi starši.

S kulturo svet
letošnji kulturni dan s kulturo svet je bil posve
čen Leonardu da Vinciju. V soboto 2. 2. je vsa 
OŠ Litija spoznavala in ustvarjala po njegovih 
stopinjah. nastajali so helikopterji, spoznavali 
so simetrijo človeškega telesa skozi šivanki
no uho, uporabljali zrcalno tehniko pri pisanju 
življenjepisa. Tako so vsaj približno spoznali 
veličino uma slikarskega mojstra. Analizirali 
so Mona Liso preko sestavljank, različnih sli
karskih tehnik, si  predstavljali Mona liso 21. 
stoletja. tako so nastale nove skice, na katere 

bi bil leonar
do prav pono
sen. ena od 
delavnic pa se 
je ukvarjala s 
prihodnostjo. 
Idej, kaj vse bi 
lahko nastalo 
izpod peresa 
slikarja, je bilo 
ogromno. Da 

vinci je bil vegetarijanec, tako so v kuharski 
delavnici oblikovali vincijeve kroglice, tradicio
nalno pa izdelali Prešernove fige, s katerimi so  
se ob koncu posladkali vsi nastopajoči. Hkrati 
pa so si učenci lahko ogledali kar 4 gledališke 
predstave. na velikem šolskem odru so nasto
pili Neuradno zasačeni ter mladi gledališčniki z 
igrico Kdo je napravil Vidku srajčico. V glasbe
ni učilnici so si lahko ogledali igro Spim lahko 
tudi jutri, v mali telovadnici pa so se predstavili 
učenci PPP s Kameno juho. Vmes so imeli Po
kaži, kaj znaš, tako so na velikem odru nastopili 
vsi učenci od 6.9. razreda. Bralnice so imeli v 
učnem stanovanju, ustvarjalnice pa kar na ho
dniku, knjižničarji pa so začeli  z mednarodnim 
projektom, ki prav tako sovpada s 500letnico 
da vincijeve smrti.  Petra PAVLICA

OsNOvNa šOLa LITIJa

Učenci OŠ Gradec drugič zaporedoma regijski prvaki v nogometu
Učenci OŠ Gradec so po lanskem zmagoslavju na OŠ Trbovlje, ko so premagali zasavske šole, 
letos zopet ponovili uspeh v trbovljah. Za razliko od lani, ko je bila gostiteljica OŠ Trbovlje, je letos 
učence gostila OŠ Tončke Čeč v športni dvorani Polaj.

na vedno zahtevnem turnirju, ki se ga udele
žijo šole zmagovalke iz krajev oz. mest v Za
savju, in sicer iz Trbovelj, Zagorja, Hrastnika, 
Šmartnega pri Litiji in Litije, so učenci nastopili 
zmagoslavno.
v predtekmovanju so bile šole razdeljene v dve 
skupini. V skupini A so bile OŠ Tončke Čeč, Tr
bovlje, OŠ Šmartno pri Litiji in OŠ NHR Hrast
nik, v skupini B pa OŠ Gradec, Litija in OŠ To
neta Okrogarja, Zagorje.
Iz skupine sta napredovali prvouvrščeni ekipi. 
v skupinskem delu smo sprva izgubili tekmo, ki 
je bila, kot se je na koncu izkazalo, nepomemb

na, saj sta iz skupine napredovali obe ekipi. rezultat OŠ Toneta Okrogarja proti OŠ Gradec je bil 4 
proti 1. Kot drugouvrščena ekipa skupine B smo zaradi poraza nato že v polfinalu odigrali tekmo z 
ekipo OŠ Tončke Čeč, ki je bila prvouvrščena v skupini A. Pred dodobra napolnjeno dvorano smo 
jih precej prepričljivo premagali, in sicer z rezultatom 4 proti 1. Sledila je le še finalna tekma, in 
sicer spet z vrstniki iz Zagorja. Tokrat smo bili precej bolj zbrani in srečanje gladko dobili s kar 
visokim rezultatom 6 proti 1. 
Z zmago so se učenci uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva osnovnih šol, natančneje med 32 
šol v Sloveniji. Za nameček bo šola gostiteljica prav naša OŠ Gradec. Tekmovanje bo potekalo 18. 
2. 2019 med 11.00 in 15.30 v športni dvorani v Litiji, natančen razpored bo objavljen na spletni 
strani OŠ Gradec in Facebook strani šole.
na turnirju bodo poleg naše šole nastopile še zmagovalne šole primorske, goriške in domžalske 
regije. Iskrene čestitke.  Matej BAJDE, profesor športa
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MOJ POKLON KOLEKTIVU VRTCA LITIJA

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 90 LETNICI  
PREDŠOLSKE VZGOJE V LITIJI

V četrtek, 24. januarja 2019, je bila v športni dvorani Gimnazije Litija slavnostna akademija, ki smo 
jo pripravili zaposleni Vrtca Litija. Program prireditve je bil pester in zanimiv, slavnosten, čustveno 

obarvan, inovativen, vrtčevski in predvsem NAŠ. 
Predstavili smo se prav vsi zaposleni vrtca, v 
treh točkah programa je bilo na odru kar 118 
sodelavcev. Številni obiskovalci so večkrat lahko 
prisluhnili ubranemu petju vokalne skupine vrt
ca, ki je že uvodoma doživeto zapela himno, ka
tere besedilo je naša logopedinja pospremila z 
znakovnim jezi
kom. v progra
mu je bilo raz
brati številne 
talente zapo
slenih, ki so se 

kazali preko plesa, recitala, dramske igre, igranja na instrumen
te (duet violin, klarinet, flavtice, cajon, mali instrumenti). Malo 
za šalo in malo zares smo z modno revijo predstavili delovna 
oblačila vzgojiteljev v preteklosti, v današnjem času ter hkrati prikazali lastne kreacije priho

dnosti ☺. Rdeča nit povezovanja so bile poleg pove
zovalke še štiri mravljice, ki so se s svojim sporočilnim 
besedilom (literarna predloga Anje Štefan) dotaknila 
marsikoga. na projekciji so se predvajale razglednice iz 
preteklosti, citati in fotografije iz kronik prvih let delo
vanja vrtca. 
Med govor
niki sta bila 
župan ob
čine Litija 
Franci Ro

kavec in direktor Zavoda rs za šolstvo dr. vinko lo
gaj. Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
se je slavnostne akademije udeležila dr. Jolanda Lazar, 
v. d. direktorice direktorata za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo, med obiskovalci je bil tudi poslanec 

v Državnem zboru 
Boris Doblekar. Upokojenim delavcem smo podelili zahvalne 
plakete za več kot 30 letno delo v litijskem vrtcu. Z zahvalno 
plaketo smo se zahvalili tudi dolgoletnemu ravnatelju Franciju 
Končarju, ki je vrtec vodil od 1978 do 2007. Družini Potokar 
smo izročili plaketo v 
spomin na ustanovi
teljico Franjo Potokar. 
Presenečenje je bila 

podelitev zahvalnih plaket petim sodelavkam, ki bodo v 
tem jubilejnem letu dosegle 40 let dela v litijskem vrtcu. 
Velik aplavz in stoječe ovacije sodelavcev so marsikomu 

orosile oko. 
na ogled sta bili tudi dve 
razstavi, in sicer fotografije iz preteklega obdobja ter razstava 
ustvarjalnosti zaposlenih, ki sta vzbudili veliko zanimanja. vsem 
obiskovalcem se iskreno zahvaljujemo, da so si vzeli čas in bili 
z nami na ta, za nas, po
memben večer.
Program prireditve smo 
v celoti pripravili zapo

sleni vrtca, s podporo in pomočjo nekaterih posamezni
kov, ki se jim tudi na tem mestu najlepše zahvaljujem. to 
so: Juš Potokar (pomoč pri pripravi dvorane in rekvizitov), 
Jože Hofer (pomoč in nasveti pri izdelavi plaket), Ana Tori 
(vodenje vokalne skupine), Nina Baš (spremljava vokal

ne skupine na klavirju), Evgen Malis 
(strokovna pomoč ansamblu), Katjuša 
Premk (plesalka ob spremljavi ritmič
nih inštrumentov), Metod Lovše (pomoč 
pri pripravi dvorane), gasilci PGD Litija 
(usmerjanje prometa in parkiranja), Ma
tej Zupančič (idejna pomoč pri pripravi 

razstav in izvedbi prireditve), Danica 
Sedevčič (lektoriranje programskega 
lista in publikacije), Urban Kotar (spre
mljava na harmoniko), Anja Knežević 
(pomoč pri pripravi projekcije), Staš 
Hrenič in Anamarija Sedevčič (snema
nje zvočnih posnetkov – razglednica iz 
preteklosti).
Danes je vedno težje najti ljudi, ki v 
svojem prostem času, brez pričakova
nja nagrade ali plačila, delujejo v dobro skupnosti. A pri našem delu jih srečamo veliko. Ugo
tavljam pa, da je takih posameznikov tudi v našem vrtcu veliko. Hvaležna sem jim iz srca. In 
ponosna, da sem na čelu tako srčnega kolektiva.  Liljana Plaskan, ravnateljica

Izobraževanje stokovnih delavk vrtca  
Čebelica Gabrovka »Postopki oživljanja otrok«

V okviru vzgojiteljskih aktivov in našega stalnega strokovnega izobraževanja smo 
medse povabili mamico otrok, ki so v vrtcu »Čebelica«, gospo Dašo Povše, dr. me

dicine.
verjetnost, da se znajdemo v situaciji, ko 
je iz različnih razlogov ogroženo življenje 
otroka, ni tako majhna, kot se morda zdi. Bi 
znali poklicati 112? Bi znali pravilno ukrepa
ti in preveriti zavest, dihanje, nuditi zunanjo 
masažo srca? Zato je prav, da obnavljamo 
ta znanja, hkrati pa si srčno želimo, da ga 
nam ne bi bilo potrebno nikoli uporabiti.
Seznanili smo se:
•  kako ravnati v primeru vročinskih krčev in 

epileptičnih napadov,
•  kako ravnati v primeru tujkov v dihalnih 

poteh,
•  kako ravnati ob različnih alergijah …
Po uvodni teoretični predstavitvi je sledil za 
nas še bolj zanimiv praktični del. Na treh različno velikih lutkah smo se preizkusili, kako nuditi 
pomoč otroku, ki izgubi zavest, ne diha. Vadili smo vpihe, masažo srca in uporabo defibrilatorja. 
Hvala ge. Daši Povše, da je žrtvovala svoj prosti čas in nam na prijeten sproščen način podajala 
svoje znanje. Marinka lenart

Sedmošolci OŠ Gabrovka - Dole v Fiesi
Zadnji teden v januarju smo s sedmošolci od
šli v CŠOD Breženka – Fiesa. Skozi cel teden 
so se izvajale različne dejavnosti, s poudarkom 
na športu in naravoslovju. Učenci so se naučili 
osnov nordijske hoje, lokostrelstva in ribolova. 
Organizirani so bili različni pohodi v sosednja 
obalna mesta. v okviru ur naravoslovja so raz
iskovali rastlinstvo in živalstvo obalnega pasu. 
Učenci so pomagali pri pripravi školjk klapavic 
in jih na koncu tudi poskusili. Bivanje v CŠOD
ju smo zaključili z vožnjo z ladjico in ogledom 

sečoveljskih solin. Teden nam bo ostal v lepem spominu.  Ksenija PavlIn

Oš gaBROvKa - DOLE

TEČAJI ANGLEŠČINE - Jasna Lepold-Phillips s.p.
Po 17-ih letih bivanja v Angliji sem se vrnila v Litijo.  Svoje bogate izkušnje in  

izpopolnjeno znanje angleškega jezika sem pripravljena deliti z vami na tečajih:

• konverzacije
• različnih stopenj angleščine

• priprav na maturo
• poslovne angleščine

• inštrukcije
Tečaje bom uskladila vašim potrebam. Zaupajte mi in skupaj nam bo uspelo!

Informacije: 070 603 920, jasnaphillips@yahoo.com

Vrtec Litija – Iz ust naših malčkov :)
  »Ker sem še majčkena hodim v vrtec. Dojenčki ne morejo v vrtec. Jaz lahko, ker sem že stara tri leta. 

V vrtec hodijo otroci in vzgojiteljice, ker morajo čuvat otroke. Vzgojiteljice morajo bit stare deset let, 
da so lahko v vrtcu. Otroci se igramo, pa tud vzgojiteljice. Najbolj mi je všeč, ker se igram z dojenč-
kom in hiško, v telovadnici pa lahko tečem. Zabavno je, ko nosimo blazine in se igramo s črvi. Kosilo 
nam skuhajo kuharice. Vejo koliko nam morajo skuhat, ker smo prišli gledat potico v kuhinjo«. (Irina, 
3 leta 11 mesecev)

  »V vrtcu mi je všeč, ker se lahko igram. Se lahko igram v kotičkih s knjigami pa dojenčki … V vrtcu 
rišemo in se igramo. V vrtec hodim zato, ker jaz ne jokam v vrtcu. Me je mami pripeljala sem, ker sem 
pridna. V vrtcu nas obiščejo Dedek Mraz, Miklavž, pa starši, babice in dedki pa še kdo. Kuharica kuha 
jajčka pa juho, poskrbi, da jemo. Hišnik je pa un, ki dela hiše«. (Karla, 3 leta)

V današnjem času, ko smo že 
skoraj pozabili kaj je to pohvala 
in je kritika del našega vsakda
na, je potrebno videti ter ceniti 

tisto kar je dobro, lepo, omembe vredno. torej 
če znamo grajati tisto kar je slabo, je na mestu 
in edino pravilno, da pohvalimo tudi tisto kar je 
dobro ter se na to dobro osedotočimo. Na tem 
mestu želim pohvaliti predvsem Slavnostno 
akademijo ob 90 letnici organizirane predšol
ske vzgoje v naši občini, ki so jo zaposleni Vrt
ca Litija pripravili 24. januarja 2019 v dvorani 
Gimnazije Litija. S svojim delom so pričarali ne
pozaben večer in nas za skoraj dve uri spustili 
malo bližje svoji, vrtčevski, čarobnosti. Tako 
veliko mero talenta, domiselnosti, pristnih ču
stev in veselja zbrati na enem mestu ni lahko. v 
zraku je bilo čutiti ogromno pozitivne energije. 
gospa ravnateljica je sicer vse prisotne v svoji 
skromnosti prosila naj na prireditev gledamo 
prizanesljivo, češ saj so samo amaterji, a mo
ram povedati, da so daleč od tega. So profesi
onalci na celi črti. Lahko so ponosni nase in na 
svoje delo, saj so pripravili resnično kvaliteten 
program. Dvorano smo zapustili bogatejši.

v okviru programa smo lahko za trenutek spo
znali vse vzgojiteljice, ki v letu 2019 zaklju
čujejo svojo karierno pot. Spoštovanje, ki so 
ga zaposleni vrtca litija izkazali svojim sode
lavkam na odhodu, je neverjetno. sploh si ne 
znam in ne zmorem predstavljati v kakšnem 
vzpodbudnem in pozitivnem delovnem okolju 
delajo zaposleni vrtca, da ob zaključku delov
ne dobe doživijo stoječe ovacije svojih sode
lavcev. takih odnosov na delovnem mestu si 
vsak lahko samo potihem želi in le malokdo  
doživi.
Tekom bogatega programa se mi je večkrat 
utrnila solza. Solza sreče. Sreče, da vsak dan 
svoja dva sončka oddam v varstvo ljudem, ki 
premorejo neverjetno količino znanja, talenta, 
srčnosti, razumevanja, pozitive in ne nazadnje 
tudi veselja do svojega dela.v takem okolju lah
ko otroci samo cvetijo in to je recept za uspeh.
Še enkrat hvala celotnemu kolektivu Vrtca Liti
ja. Hvala za ta večer in hvala za vsak dan, ki ga 
preživijo z našimi malčki. Moj poklon.

tina RAZORŠEK,  
članica sveta staršev Enota Ribica
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KULTURNO IN SRČNO.  
KULTURA SMO LJUDJE 

2019
7. februar 2019

Letošnji večer je bil poln glasbe, ki nam je vsem 
segla do srca in besed, ki so nas povabile k raz
mišljanju, o kulturi včeraj, danes in jutri. Osre

dnji govornik je bil 
pesnik, prevajalec in 
prejemnik številnih 
nagrad, aleš Šteger. 
razmišljal je o na
slovu naše prireditve 
“kultura smo ljudje”, 
za katere pravi, da 
so ključne, precej 

tehtne, obenem pa tudi zvite, večpomenske 
in izmuzljive. Nana Milčinski je poleg čudovite 
glasbe, ki jo ustvarja z vrhunsko zasedbo glas
benikov, tudi drama
turginja, gledališka 
režiserka in režiserka 
sinhronizacij risank. 
Pesmi, ki so nam jih 
predstavili ta večer, 
so bile delček pred
stavitve, ki jo nana 
posveča svojemu le
gendarnemu dedku Franu Milčinskemu – Ježku, 
ki je tudi avtor besedil. Čutno, lepo, nepozabno. 
Zbor sv. Nikolaja z zborovodkinjo Heleno Foj
kar Zupančič pa je z vrhunsko izvedbo ljudskih 

pesmi zaključil bogato kulturno prireditev. Vse 
prisotne je nagovoril tudi župan Franci Rokavec, 
program je povezovala Aleksandra Mavretič. Naj 
zaključim z mislimi Aleša Štegarja: “Kultura se 
začne s poslušanjem. Samih sebe in najbližjih. 
Slišimo jih že kot odmeve, še ko smo zarodek v 
maternici. Konča se z govorjenjem zadnjih be
sed in potem spet s poslušanjem. Znanstveniki 
menijo, da ob človeški smrti najdlje od recip
tornih organov deluje sluh. Človek samo sliši, 
potem večinoma blebeta neumnosti in občasno 
govori resnico, potem spet samo sliši in gre. le 
kdor posluša, ve, koliko truda, notranjih bojev in 
vztrajnosti je potrebno, da nastane kaj dobrega, 
skladnega, izvirnega, v prid vsem. le kdor poslu
ša, ceni prizadevanja in ve za pomen kulture in 
umetnosti.” Hvala vsem. Lepo je bilo.

V avli Kulturnega centra na ogled 
pregledna razstava 2018 – Društvo LILA
v ponedeljek, 4. februarja, smo se v avli Kultur
nega centra srečali z ustvarjalci Društva LILA, ki 
so pri nas postavili pregledno razstavo likovnih 
del iz leta 2018, saj je bilo lansko leto zanje izje
mno uspešno. Poleg zlatih, srebrnih in bronastih 
plaket so prejeli tudi Zlato plaketo, ki jo podelju
je Zveza likovnih društev slovenije za uspešno 
sodelovanje pri izvajanju projekta Zlata pale
ta 2018. Čestitke vsem ustvarjalcem. Kulturni 
dogodek je popestrila Pritrkovalska skupina 
Šmartin iz Šmartna, prisluhnili smo tudi poezi
ji društvene sekcije lIla piše ter bili navdušeni 
nad predstavljenim bogatim delovanjem društva 
v lanskem letu. razstavo si lahko ogledate vsak 
delovnik od 8.0012.00, v času dogodkov in po 
dogovoru na: 018900200.
Iskren, iskriv, duhovit večer z Adijem 

Smolarjem na približevanjih!
28. januar 2019. Prva Približevanja v novi sezoni 
smo preživeli z nepozabnim Adijem Smolarjem. 
Z nami je delil življenjske misli v zanimivih zgod
bah, na način kot zna le Adi Smolar – iskreno, 
duhovito, humorno in iskrivo. seveda ni prišel 
brez svoje kitare, zato tudi prepevanja ni manj
kalo. Hvala, g. Adi, za nepozaben večer poln 
smeha in resnic, ki se jih bomo trudili zapomniti.

Otroške matineje v februarju  
in marcu

V februarju se bomo srečali v soboto, 23. febru
arja, in si ogledali prav posebno predstavo z ma
rionetnimi lutkami z naslovom Janko in Metka. v 
goste namreč prihaja Marionetno gledališče Jur
ček iz Hrastnika. Marionetnih lutk ne vidimo prav 
vsak dan, zato bo predstava zagotovo zanimiva 
za vsakogar. 
16. marca bo na sporedu predstava Gledališča Ko
lenc Lisička je prav zvita zver (po motivih treh slo
venskih ljudskih basni: Mojca Pokrajculja, Lisica 
in volk, Lisica in jež), 30. marca pa v goste prihaja 
Gledališče LG3 s predstavo 1001 pravljica. Veli
ko novega in lepega, zato vabljeni ob sobotah ob  
10. uri v Kulturni center! Več na www.kclitija.si 

gratis predstava za litijske  
gledališke abonente

Obveščamo vas, da bo šesta, gratis predstava na 
sporedu v četrtek, 14. marca, ob 19.30. Predsta
vila se bo domača gledališka skupina Izredni tea
ter, Društva Tombas, ki je premierno to predstavo 
odigrala 19.1.2019. 
O predstavi: DELAMO NA SEBI (avtor: Vedrana 

KNJIŽNICA LITIJA

Literarni večer Aco Jerant, 
TAJA IN JAZ, NJEN HIŠNI 

LJUBLJENČEK
Taja je psička, junakinja kratkih zgodb, kjer se 
živali pogovarjajo o ljudeh, njihovih navadah in 
čudaštvih. Avtor Aco Jerant se tako na poseben 
način spominja svoje zveste psičke Taje in ugo
tavlja, da je bil ravno toliko on njen, kot je bila 
ona njegov. Aco Jerant je župnik v Veliki Štangi, 
avtor kolumn v Moto.si, ljubitelj živali, športnik, 
motorist, član dobrodelnega društva Motoristi 
za motoriste in seveda avtor številnih zanimi
vih knjig. Predstavitev njegove nove knjige bo v 
četrtek, 28. 2. ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. 

Pot navzgor – film o  
rusko-ameriškem košarkarskem 
obračunu na OI v Munchnu 1972 

Knjižnica bo predvajala cikel ruskih filmov, 
posnetih po odmevnih literarnih predlogah. Iz
brani filmi bodo različni, predvajali jih bomo 5, 
vstopnine za ogled ni. Prvi film, pot navzgor, 
je posnet po resničnih dogodkih in motivih 
avtobiografije nekdanjega sovjetskega košar
karja sergeja Belova, pripoveduje o legendarni 
finalni košarkarski tekmi med ekipama ZDA in 
sovjetske zveze na olimpijskih igrah v Munche
nu leta 1972. Film je dolg 133 minut, ogledali 
si ga bomo 26.3.2019.

Literarni večer in razstava KUD LILA
Že tradicionalno srečanje v mesecu žensk 
bo predstavilo ustvarjalnost članic LILE, ki 
delujejo v sekciji lIla piše in ustvarjajo v 
različnih likovnih in kiparskih tehnikah. Leto 
2017 je bilo še posebej uspešno za društvo 
lIla, saj je društvo zaradi prejetih priznanj 
pristalo na prvem mestu med ljubiteljskimi li
kovnimi društvi v Sloveniji. Srečanje z ustvarjal
kami bo v četrtek, 7. marca ob 19. uri v Knjižnici  
Šmartno. 

Potopisno predavanje;  
Korzika – pot GR20

GR20 (Grande Randonnée) je ena izmed naj
bolj razburljivih in bolj slavnih pešpoti v evropi. 
Poteka iz severne obale otoka oz. vasice Ca
lenzana in teče vzdolž približno 200 km dolge 
osrednje hribovske granitne hrbtenice vse do 
Conce na jugovzhodu. Uživanje v tej izjemni 
pokrajini, se kaže z neizmernimi razgledi na 
morje, gore ter ostalo floro in favno. Je res 
divja in neokrnjena gorska pot, ki te vodi skozi 
najbolj izolirana in veličastna območja. Edini 
način, da jih doživiš, je da se peš odpraviš v 
nerazvito notranjost otoka. Potopis bo pripravil 
Janez Medved, športni pedagog in ljubitelj po
tovanj. lepote korzike boste spoznali v torek, 
12. 3. ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

POTopis – popotniško zorenje 
Viljema Gogala

Pred več kot 15 leti se je Viljem Gogala odločil 
za spremembo v življenju. Pustil je dobro služ
bo in prodal svoje imetje. Prehodil je precej
šen del sveta in izkušnje popotniškega berača 
popisal v knjigi, ki ni navaden potopis. lepa in 
izpovedno močna knjiga bo blizu ljudem, ki jih 
zanimajo duhovne stvari. knjigo in pogled na 
življenje bo predstavil na literarnem srečanju v 
torek, 19. 3. ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Zanimiva znanost
V Knjižnici Šmartno bomo v marcu predsta
vili magistrsko delo magistrskega študijskega 
programa II. stopnje strojništvo, Izboljšanje 
zmogljivosti prisilno polnjenega Ottovega mo
torja z uporabo dodatnega hladilnega sistema 
polnilnega zraka, avtor je Primož Perme. Pred
stavitev bo v četrtek, 28. 3. 2019, ob 19. uri, v 
Knjižnici Šmartno.
 

andreja ŠTUHEC, aleksandra MAVRETIČ

ZIMA, ZIMA BELA
v januarju smo se pogovarjali o zimi, letnem 
času, ki nas spremlja skozi hladno obdobje 
leta. Spoznali smo, katere živali zimo prespijo, 
katere dremljejo in katere so tiste, ki pozimi 
iščejo hrano. Otroci so mnoge živali prepoznali. 
v slikanicah smo iskali njihove stopinje in zna

nje prenesli 
v naravo, 
kjer smo po 
snegu iskali 
sledi živali. 
Otroci so bili nad najdbami navdušeni. Tudi v igralnici smo 
precej časa posvečali živalim pozimi. Del igralnice smo spre
menili v živalsko votlino, kjer se otroci dnevno spremenijo v 
živali in jih preko simbolne igre tudi doživljajo. Na listih imajo 

v igralnici obešene tudi stopi
nje živali, ki jih večkrat dnevno 
opazujejo samoiniciativno.
Spoznavali smo različna agre
gatna stanja vode, ki smo jih 
preverjali s poskusi. v igral
nico smo prinesli led in sneg. 
spreminjali smo agregatna 
stanja na različne načine (na
ravno, s soljo, z gorilnikom). 
na histogramu smo ponazo
rili tudi čas, ki ga potrebujeta 
led in sneg, da se s pomočjo 
gorilnika spremenita v vodo. 
Postopek je bil otrokom zelo 
zanimiv, večina otrok je z za
nimanjem spremljala celoten 
proces. Zanimivo jim je bilo, 
ko so napovedovali, kaj se bo 
zgodilo in bili so presenečeni, 
ko rezultat ni bil takšen kot so 
ga napovedovali.
Na področju umetnosti smo v 
oddelku januarja spoznali tri 
nove pesmi: Snežak, Snežin
ke, Ples snežink. Utrjevali smo 
že znane zimske pesmi, slikali 
smo snežaka v snežni pokra
jini, izdelali smo ptičje hišice 
in jih težavnostno prilagodili 
različno starim otrokom.
Precej časa smo preživeli tudi 
zunaj, ko smo iskali sledi živa
li, hodili na sprehode po bližnji 
okolici in se na igrišču igrali 
rajalne in socialne skupinske 
igre. ko je zapadel sneg, smo 
se z lopatkami igrali na snegu. 
Otroci so uživali v igri na sne
gu in igri drug z drugim.

Patricija MEDVED

VRTEC POLŠNIK

Grisogono Nemeš); Delamo na sebi, le sebe ima-
mo, z izklesanim telesom se najbolje prodamo. 
Župan Sever se je znašel v zagati – grozi mu 
poraz na volitvah in več kazenskih ovadb, razpada 
mu zakon, svojih otrok pa sploh ne pozna. nima 
programa, nima uspešnih projektov. se sliši 
znano? Seveda se, ker je to zgodba volitev vsake 
druge občine. Kaj lahko naredi, da se bo izvlekel? 
Kot dober poznavalec človeške narave ve, da je 
vse v videzu. Mu lahko uspe, če se pravočasno 
loti treninga? Režija: Marko Djukić. Vabilo abo
nenti prejmete po pošti. 

projekt »DEDIšČINA 
NAS pOVEZUJE«

Projekt, katerega nosilec je Ob
čina Litija, zares povezuje ljudi. 
veseli smo številnega obiska in 

vas vabimo tudi na naše prihodnje dogodke.
V januarju je naša kustosinja, dr. Tina Šuštaršič, 
predstavila eno najznamenitejših in najlepših stavb 
v litiji – staro sodnijo. Najdeni načrti nam raz
krivajo, kdo vse je sodeloval pri njeni gradnji (kot 
zanimivost, isti stavbenik kot je gradil Pivovarno 
Union, Ljubljansko opero in pošto) in najmanj
še podrobnosti opreme, kjer ni manjkal račun 
za lopate, pljuvalnike in pepelnike. Da je na po
sebnem mestu tudi pri litijanih, nam je pokazala 
zares odlična udeležba. Še enkrat hvala! Zaradi 
velikega zanimanja je bilo predavanje ponovljeno  
13. februarja.
V januarju je projektni partner Društvo Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pri
pravil 3 ustvarjalne delavnice predmetov iz lička

nja. Udeleženci so obujali staro tradicijo izdelo
vanja peharjev, copat in predpražnikov iz suhega 
koruznega listja. Delavnica je potekala 2 uri pod 
strokovnim mentorstvom in v prijetnem vzdušju. 
Naslednja bo že 21. februarja, ob 18. uri, tokrat 
v Mladinskem centru!
V društvu načrtujejo že nove delavnice. Spre
mljajte naša obvestila in vabljeni, da se nam pri
družite. Udeležba je brezplačna.
Predavanje in delavnice so potekale v okviru ope
racije »Dediščina nas povezuje« in so sofinancira
ne s strani evropskega sklada za regionalni razvoj 
in republike slovenije. 

Slovenski kulturni praznik -  
DAN ODpRTIH VRAT

8. februar je naš največji kulturni praznik, ko se 
spominjamo življenja in smrti največjega sloven
skega pesnika, dr. Franceta Prešerna. V Mestnem 
muzeju Litija smo praznik obeležili z vodenimi 
ogledi stalnih muzejskih razstav in s predstavi
tvijo najnovejše knjižice litijske pisateljice Da
rinke Kobal z naslovom Stara sodnija. Knjižica 
je že druga po vrsti iz serije knjig »Litijske hiše 
pripovedujejo«, vsebuje pa štiri duhovite in pouč
ne zgodbe o otroških dogodivščinah v eni najbolj 
reprezentativnih zgradb v litiji – v stari sodniji. 
Primerna je tudi za odrasle  marsikateremu sta
rejšemu bralcu bo prebiranje njenih vrstic obudi
lo spomine na njegovo otroštvo, z ilustracijami pa 
jo je obogatila Anita Vozelj. Knjižica je na voljo v 
Mestnem muzeju Litija ali v Turističnoinformacij
skem centru litija po ceni 5,99 eur.

pridružite se nam na spomladanski 
ekskurziji, na goričko!

22. marca se v soorganizaciji z Društvom Univer
za za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno 
odpravljamo v Prekmurje, tokrat na Goričko. 
Ogledali si bomo naš največji gradGrad, geo
loško zgodovino območja, predvsem vulkana, 
bomo spoznali v muzeju Vulkanija. Še več o na
ravni dediščini Prekmurja pa bomo izvedeli v 
Inštitutu lutra, kjer nas bo sprejela naša bivša 
someščanaka Marjana Honigsfeld Adamič. Se
veda ne bo manjkal postanek za kavo in pravo 
prekmursko kosilo. Vabljeni!
Odhod: 7.00, povratek okoli 19.00, cena 35€ (vklju
čuje prevoz, vstopnine in kosilo), prijave na mestni
muzej@zkmslitija.si ali po telefonu 070 430 202.

pUSTNA RAZSTAVA –  
»Mi Litijani smo veseljaki«

20. februarja smo z uvodnim predavanjem kusto
sinje Helene Hauptman in pustno razstavo pričeli 
pustno obdobje. Razstava je tokrat malo drugač
na. Prikazuje različne skupine in posameznike v 
času litijskih karnevalov, obiskovalce pa naproša, 
da jih prepoznajo in s tem maškaram na fotogra
fijah dajo ime in priimek. arhiv Mestnega muzeja 
Litija hrani več tisoč pustnih fotografij, največ iz 
60. in 70. let 20. stoletja. Za večino ni podatkov, 
kdo vse je na fotografijah, zato bo pomoč obisko
valcev še kako dobrodošla. razstava prikazuje 
prešerno ozračje v Litiji, ko se je vse mesto poklo
nilo kralju Pustu, in je za kak dan ali dva zastalo 
tudi delo v delovnih organizacijah, saj je bil pustni 
čas v tistem obdobju vrhunec dogajanja v mestu.
Razstava bo na ogled do sobote, 18. marca. Vab
ljeni na prepoznavanje litijskih maškar!
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NOVOLETNI KULTURNI VEČER NA POLŠNIKU LITIJA Z RUDNIKOM SITARJEVEC ŠIRI  
TURISTIČNO PONUDBO

Nedvomno je Rudnik Sitarjevec Litija turistična atrakcija občine Litija v prete
klem letu, saj ga je obiskalo preko 5.000 obiskovalcev od blizu in daleč. Občina 
Litija in Javni zavod za kulturo, mladino in šport (ZKMŠ) Litija sta vložila veliko 
truda, da se je rudnik in z njim ostala turistična ponudba vpisala na turistični 
zemljevid slovenije. 

Turizem Ljubljana, s katerim smo vzpostavili sodelovanje, v bližnji prihodnosti načrtuje svojim go
stom, ki prihajajo iz širnega sveta ponuditi tudi podzemlje litijskega rudnega polja. na tuje goste 
se na ZKMŠ Litija intenzivno pripravljamo in sicer preko projekta Visit Litija (Obiščite Litijo), ki ga 
je odobrila lokalna akcijska skupina srce slovenije. Preko projekta bomo poiskali zanimive zgod
be naših krajev in ljudi, jih zapisali, zgodbe vključili v nove turistične produkte in jih na doživljajski 

način interpretirali našim obiskovalcem. Vzporedno bomo 
izvedli izobraževanje za lokalne turistične vodnike. S pomo
čjo prejetih sredstev bo bogatejši tudi Mestni muzej Litija in 
sicer za sodoben interaktiven, multimedijski predstavitveni 
center s predstavitvijo turistične ponudbe občine Litija in 
Šmartno pri Litiji. Projekt bo potekal do konca leta 2020.  
Od januarja 2019 dalje pa v Rudniku Sitarjevec Litija po
tekajo gradbena dela za 
širitev turistične ponudbe 
naravne in tehnične de

diščine, ki se skriva pod hribom na desnem bregu reke Save. 
Morda se bodo prve skupine turistov v globine rovov rudnika 
Sitarjevec Litija podale že ob koncu leta 2019. To pa je seveda 
odvisno, kako se bo mati narava odzivala na rudarske in grad
bene posege, ki sledijo v tem letu.
Po predhodni najavi vabljeni k ogledu rudnika sitarjevec litija. 
Zaradi del je ogled možen ob četrtkih in petkih popoldne in ob sobotah dopoldne. Za večje sku
pine po dogovoru.
Kontakt: turizem@zkmslitija.si, 070 700 484 Mojca HAUPTMAN, TIC Litija

NA ZALOGI TUDI: OPEL Astra 1.7 CDTI Cosmo, letnik 2004, prev. 160338 
km, diesel motor, 1686 ccm, 74 kW (101 KM), ročni menj. (5 pr.), črna 
kovinska barva, 2.280 €; FIAT Stilo 1.9 JTD Actual, letnik 2004, prev. 
372605 km, diesel motor, 1910 ccm, 85 kW (116 KM), ročni menj. (5 pr.), 
svetlo modra kovinska barva, 980 €; ter še nekaj testnih vozil.

OPEL Meriva 1.6 CDTI Enjoy Start Stop 
Letnik: 2014, prev. 136599 km, temno siva 
kovinska barva, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW 
(110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.290,00 EUR

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

3.690,00 EUR
BMW SERIJA 3: 318i NAVI  Let nik: 2007, 
teh. pregled 4/2019, prev. 190995 km, siva 
kovinska barva, bencinski motor, 1995 ccm, 95 
kW (130 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

6.700,00 EUR

BMW serija 1: 118d 1. LASTNIK SLO XENON 
Letnik: 2009, teh. pregled 7/2019, prev. 218603 
km, črna kov. barva, diesel motor, 1995 ccm, 105 
kW (143 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

6.800,00 EUR

RENAULT CLIO DCI 75 EXPRESSION  Let-
nik: 2016, teh. pregled 11/2019, prev. 105660 km, 
bela barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 
KM), ročni menjalnik (5 pr.), NAVIGACIJA , KLIMA.

6.900,00 EUR
CITROEN C3 1.4 HDi Attraction  Let nik: 
2015, teh. pregled 2/2019, prev. 104428 km, 
temno modra kov. barva, diesel motor, 1398 ccm, 
50 kW (68 KM), ročni menjalnik (5 pr.),  KLIMA.

5.990,00 EUR

Celostna podoba
člani sveta za medgeneracij
sko povezovanje v Občini Li
tija so se odločili za simbol. 
Pri tem so izhajali iz dejstva, 
da le ta v svoji grafični podobi 
simbolizira medgeneracijsko 
povezovanje. v izbranem sim

bolu so tri starostne kategorije človeka, ki z 
roko preko rame ponazarjajo povezovanje.
s tem simbolom se bo svet predstavljal pri 
vseh svojih aktivnostih in tudi kotiček v gla
silu občanov bo nosil njegov prepoznavni  
znak.  karlo leMut

Festival medgeneracijskega 
povezovanja v Občini Litija

v okviru letnega programa je svet za medge
neracijsko povezovanje v Občini Litija na svoji 
seji, dne 11. 2. 2019, sprejel sklep, da bo fe
stival izveden v času od ponedeljka 9. 9. do 
vključno sobote 14. 9. 2019. Tekom celega 
tedna bodo potekale različne aktivnosti kot 
prikaz medgeneracijskega povezovanja, ki jih 
bodo izvajali različni izvajalci iz tega področja.
Zaključek festivala pa bo v soboto v času od 

10. do 16. ure, na prostoru med Centromerkur
jem in Jerebovo ulico. na odru in osemnajstih 
stojnicah bodo različni izvajalci prikazali svoje 
aktivnosti, ki povezujejo ljudi različnih starosti, 
bogatijo njihovo življenje ter dvigajo samoza
vest. Vse to z namenom preprečevanja osa
mljenosti in dvigu kvalitete življenja. Več o tem 
v naslednjih številkah Občana. Karlo leMut

Natečaj za literarna in  
likovna dela

V želji, da bi prispevali k boljšemu povezovanju 
ljudi različnih starosti, medsebojno povezova
nje in zaupanje se je svet za medgeneracijsko 
povezovanje v Občini Litija odločil za objavo 
natečaja za literarna in likovna dela na temo 
medgeneracijsko povezovanje.
Možnost sodelovanja na tem natečaju bo dana 
učencem sedmega, osmega in devetega razre
da osnovne šole in dijakom gimnazije litija. 
Natečaj bo objavljen 15. 4. 2019, zbiranje pre
dlogov pa bo zaključeno 30. 5. 2019.
Najboljša dela bo izbrala tričlanska strokovna 
komisija. Po tri dela – literarna in likovna bodo 
nagrajena v osnovni šoli in gimnazija.
  karlo leMut

OGLED BIVALNIH ENOT
Člani društva Sožitje Litija in Šmartno želijo zagotoviti čim boljše pogoje za 
življenje in delo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Po odprtju in dobrem 
delovanju Varstveno delovnega centra v Litiji, so si postavili nov cilj. Želijo odpreti 
bivalno enoto, v kateri bi 
lahko živeli njihovi člani, ki 

bi to želeli ali pa bi jih situacija v družini v 
to primorala. V ta namen je na srečanju 
društva, 4. 12. 2018, delovanje bivalnih 
enot predstavila direktorica Zasavskega 
VDCja dr. Špela Režun. Člani so lahko 
izpolnili informativne vprašalnike. Ob ana
lizi le teh se je pokazala potreba po usta
novitvi bivalnih enot.
V četrtek, 24. 1. 2019, pa so si zainteresi
rani uporabniki in svojci ogledali bivalne 
enote v Zagorju. Videli so življenjske pogoje in spoznali življenje stanovalcev. Predstavljeno jim je 
bilo tudi financiranje. Ogleda se je udeležilo 25 občanov, podžupanja občine Litija Lijana Lovše in 
članica občinskega sveta Kaja Mlakar Agrež. Marjeta Mlakar Agrež

Prvo kulturno srečanje v novem 
letu smo poimenovali novoletni 
kulturni večer. Združili smo prepe
vanje in gledališče. Naši pevci že 

45 leto soustvarjajo novoletni koncert in tudi 
tokrat so nas navdušili z božičnimi in drugi
mi lepimi pesmimi. Zbor vodi Žiga Tori, ki je 
s svojo pozitivno energijo pravi vodja in vzor 

mnogim. njihovo delo je nepogrešljivo v na
šem kraju. Povezuje jih prijateljstvo, ljubezen 
do prepevanja in skrb za ohranjanje kulturne 
dediščine, ki jo ustvarjajo skozi glasbo. Hva
la: Zvonetu Jelencu, Antonu Korimšku, Anto
nu Toriju, Slavku Kosu, Jožetu Kosu, Stanetu 
Kmetiču, Bertu Završniku, Antonu Lokarju, 

Slavku Fišterju, Darku Repovžu, Tomažu Vo
zlju in seveda Žigi, da pogumno stopate na
prej in nikoli ne ustrašite novih izzivov. njihov 
program je zelo raznolik in z mladimi glasovi 
bi bil verjetno še širši, zato bodo zelo veseli 
vsakega, ki bi se jim pridružil. Letos oktobra 
bodo praznovali 45 let skupnega ustvarjanja 
in verjamem, da bo obletnica spet nepozabna. 

Na željo mnogih pa smo le
tos ponovili božično pred
stavo, katero vsako leto 
pripravimo starši za naše 
otroke ob prihodu Božička. 
Smeha ni manjkalo. Še po
sebej pa se zahvaljujemo 
Žigi Toriju, ki je vskočil na 
pomoč in zelo popestril 
predstavo. Hvala odlični 
ekipi  kapo dol! 
ustvarjanje z iskrenimi 
prijatelji je neprecenljivo. 
ko znamo ceniti in spre

jeti za dobro, vse kar nam prinaša življenje, 
je veliko lažje. In Shakespeare je zapisal: 
„Če želite biti srečni, živite srečno. Pazite 
na dobre ljudi okoli vas, ker ste eden izmed  
njih.“

 
Mateja SLADIČ vozelj

S kulturo okrog sveta
„Kultura je stičišče ljudi in življenja samega. Je to, kako upravljamo z življenjem, ljubeznijo, 
smrtjo, rojstvom, razočaranji ... vse to se izraža v kulturi.“ (Wendell Pierce)
Na predvečer kulturnega pra
znika, 7. 2. 2019 smo se Pol
šničani zbrali v dvorani na Pol
šniku, kjer smo se pogovarjali 
o kulturi. Prvi je na oder stopil 
Moški pevski zbor Polšnik, ki 
nam je predstavil štiri pesmi, 
in sicer kadar bom vandral, 
O mraku, Tam na vrtu in svoj 
nastop zaključili s pesmijo V 
gorenjsko oziram se. nato so 
nastopile še ljudske pevke s 
pesmijo Spominčice. Pridru
žili so se jim godci in zagodli 
še sem zaljubljen bil in Preoz
ke so stezice. ker je tudi ples 
kultura so nam svoj plesni talent pokazali naši Polhki z vzgojiteljicama Patricijo Medved in Mar
tino Rožanec, ki so zaplesali Ples snežink. Po odličnem plesnem nastopu so se nam predstavili 

najstarejši šolarji z ljudsko 
rusko pravljico sinovi, z men
torico Ido Dolar. Odigrali so 
jo v slovenščini, vendar so 
popestrili svojo igro in vezni 
tekst brali v ruščini. Nadalje
vali pa so s Prešernovo vrbo, 
ki so jo recitirali v kar petih 
jezikih, in sicer v slovenščini, 
angleščini, češčini, ruščini in 
zaključili z nemščino. Res so 
vsestranski, kajne? Ker tudi 
brez pravljic ne gre, so nam 
učenci prvega in tretjega 
razreda predstavili dve po
sodobljeni pravljici, avtorja 
Boštjana Gorenca  Pižame. 
najprej so nam zaigrali Mojco 
Pokrajculjo, nato pa še Pe
karno Mišmaš. Drugi razred 
pa nam je, skupaj z učiteljico 
nino Petek, pojasnil, kaj vse 
je kultura. Za konec pa je 
otroški zbor Polhek s svojimi 
odličnimi pevskimi sposob
nostmi zapel Zemlja pleše z 
zborovodkinjo katarino Ju
van. navdušili sta nas solist
ki Patricija Podrenk in Neža 
Poznajelšek, prvič pa smo 
na našem odru videli in sli
šali najmlajšega polšniškega 
beatboxerja ruo Jonaša kva
pila, ki je vse impresioniral. 
na kitari jih je spremljal vili  
Guček. 
vezni tekst je spisala Melita 
Rozina, skozi prekrasen večer 
pa sta nas popeljala mlada 
voditelja, tretješolka gaja 
Oprešnik in drugošolec Nik 
Podrenk. Za tehniko je skrbel 
Kristjan Povše. Hvala vsem!
skozi celo prireditev smo 
ugotavljali, kaj je kultura in na 
koncu spoznali, da kultura ne 
pozna meja in je vedno nekaj 
lepega. 
 Mia VOZELJ

Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019
Zveza društev upokojencev Slovenije je prekinila sodelovanje s festivalom za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu in se podala na svojo pot. 
Mnogo se razmišlja, piše, 
pogovarja o medsebojnem 
sodelovanju. Pomembno vlo
go bodo letos odigrali »dnevi 
medgeneracijskega sožitja 
2019«, ki bodo prvič na Go
spodarskem razstavišču v 
ljubljani. nosilca dejavnosti 
sta ZDUS in GR.
To je priložnost, da se pred
stavi tudi svet za medgenera
cijsko povezovanje v Občini Litija ter povabi na svoj festival s podobno tematiko v mesecu sep
tembru 2019. Medgeneracijsko sodelovanje ni nekaj novega. Povezujemo, predajamo znanja in 
veščine, se učimo drug od drugega... že nekaj let; tako v obeh društvih (Društvo U3 Litija in Šmar
tno, DU Litija) uspešno sodelujemo z vrtcem in učenci osnovnih šol. Odmevno je bilo sodelovanje 
z otroki iz enote ribica, ki so na papirnate kroge, kamor so predtem predstavniki upokojenskih 
društev iz litijske in šmarske občine napisali misli o reki Savi, narisali svoje sporočilo naši reki. 
Jeseni pa smo z otroki Podružnične šole Hotič cel mesec kvačkali. Pridružili so se nam učenci in 
učenke razredne stopnje... da, bili so tudi fantje. In če povemo, da so potem prostovoljno kvačkali 
tudi med odmori, je naše poslanstvo izpolnjeno. Bomo nadaljevali. 
 Milena DIMEC

SVET ZA mEdGENERACIJSKO POVEZOVANJE V ObČINI LITIJA
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ZGODILO SE BO
Ogled TV Slovenija in 

Botaničnega vrta
V četrtek 28. februarja bomo v Ljubljani 
obiskali TV Slovenija in Botanični vrt. na 
tv slovenija si bomo ogledali kako ustvarja
jo razne oddaje in programe, razkazali nam 
bodo studio, kjer snemajo razvedrilne oddaje 
in studio za informativni program. spoznali 
bomo tudi kako snemajo oddaje „v živo“. V Bo
taničnem vrtu si bomo ogledali tropski rastli
njak, kjer raste več kot 380 rastlin iz tropskih  
dežel.  Lojze KAVČIČ, izletniška sekcija

Prijateljsko druženje ob  
Dnevu žena

V petek, 8. marca, vabimo naše članice in 
člane na Dobovico h Krjan. Pričakujejo nas 
na lepo urejeni turistični kmetiji, kjer bomo 
preživeli praznično popoldne. Praznovanje dne
va žena bomo združili s štiridesetimi mučeniki v 
zabavno prijateljsko druženje.
Odhod iz Litije ob 12.00. prijave zbiramo v 
tajništvu DU Litija do ponedeljka, 4. marca. 
Prisrčno vabljeni!  Milka ROGELJ, Izletniška 
sekcija

Moder človek se ne stara
tako smo poimenovali prireditev v počastitev 
obeh ženskih praznikov v mesecu marcu. 
Poleg literarnega vložka bomo v goste povabili 
Andreja pešca, univ. dipl. politologa, stro-
kovnjaka za odnose in osebni razvoj. Za 
njim je že preko 900 predavanj, ki jih krasijo 
nenavadni praktični primeri, sinteza sodobnih 
znanj ter zanimive zgodbe iz resničnega življe
nja. Med drugim nam bo predavatelj posku
šal razložiti, v čem je umetnost harmonije v 
življenju z drugimi in naravo, kako postati zares 
dragoceni član družine in družbe, kakšno vlogo 
lahko pri tem odigra vsak izmed nas in kaj vse 
vpliva na naše zdravje, odnose in mir. Vabljeni 
v Mestni muzej Litija v ponedeljek, 18. mar-
ca 2019, ob 18.uri.

Pohoda v marcu
Pridružite se nam dne 2.3.2019 na pohodu po 
Jurčičevi kulturni poti iz Višnje gore do Mu-
ljave, dežele Desetega brata ter 23.3. 2019 na 
pohod na Ježni vrh – Koželjevec. Pohoda sta 
nezahtevna, družba prijetna, zato se nam pri
družite.  Planinsko pohodniška sekcija

Dvodnevni izlet v  
prestolnico Avstrije

Dunaj, prestolnica Avstrije, mesto s pestro zgo
dovino, ki leži ob lepi modri Donavi. Priložnost, 
da obiščemo eno najlepših evropskih mest, 
bomo imeli 9. in 10. maja. v dveh dneh bomo 
imeli dovolj časa, da začutimo utrip cesarskega 
mesta. Brez hitenja bomo obiskali glavne zani
mivosti mesta in si ogledali razstavo ali muzej 
po lastnem izboru. sprehodili se bomo po du
najskih ulicah in si po želji privoščili znamenito 
sacher torto ali preverili okus pravega dunaj
skega zrezka.
Zanimiv in cenovno ugoden program nam je 
ponudila ta rudi turs.
Zaradi rezervacije v enem od hotelov v dunaj
skem predmestju, kjer bomo imeli polpenzion, 
potrebujemo zgodnje prijave. Zadnji datum je 
1. april. Prosimo za pravočasno prijavo!

Počitnikovanje v Termah  
Laktaši

DOBILI smo zanimivo in ugodno ponudbo 
za 7 dnevno počitnikovanje v Termah Lak-
taši v BIH. Ponudba vsebuje: avtobusni prevoz 
v obe smeri, polni penzion v Hotelu San 4*, 
zdravniški pregled, medicinske terapije, pre
gled oči, uporabo bazena s termomineralno 
vodo, zabavne večere z glasbo v živo in štiri 
vodene izlete v okolico in predstavnika anima
torja.
Naše bivanje v Termah Laktaši načrtujemo v 
mesecu oktobru. Za potrditev rezervacije (brez 
vplačila akontacije) zbiramo prijave do 1. apri-
la v tajništvu DU Litija, kjer so na voljo tudi vse 
ostale informacije.

sekcija za organizacijo izletov  
in družabnih srečanj

ZGODILO SE JE
v sredo, 6. februarja, je naša literarna sku
pina pripravila prireditev v počastitev sloven
skega kulturnega praznika. v uvodnem delu 
sta se predstavili citrarki Pavla in Mili, z njima 
sta zapela Beti in Janez, naše članice Martina, 
Ivanka in Mila pa so se predstavile z recitacija
mi. Gost večera je bil mlad, nadarjen kitarist, 
David Mahkovic.

dRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA Zbor članov
VABILO

vabimo vas na redni letni 
zbor članov  

Društva diabetikov  
Litija in Šmartno, ki bo  

v torek 12. marca 2019 ob 17.00. uri  
v veliki sejni sobi Občine Litija.

Gradivo za zbor članov je na vpogled v času 
uradnih ur na sedežu društva od 4. 3. 2019  
dalje. 

Zdravstvena delavnica
ob pomoči Zdravstvenega doma, natančneje 
v referenčni ambulanti bomo v mesecu Marcu 
organizirali za naše člane pregled stopal in si
cer:
v četrtek 07. 03. 2019 od 8. 00. do 12. 00. 
ure v referenčni ambulanti v ZD Litija
v četrtek 21. 03. 2019 od 8. 00 do 12. 00. 
ure v referenčni ambulanti v ZD Litija.
Pregled bosta izvajali ga. Jožica Petrič, dipl.
med.sr in ga. Neja Dragar, dipl.med.sr., obe  
sestri iz referenčne ambulante s specializirani
mi znanji.
Za pregled se prijavite najkasneje do 28. 2. 
2019 v društveni pisarni v času uradnih ur.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka  
in holesterola

V društveni pisarni v sredo 6. 3. 2019 in 3. 4. 
2019 od 8. 00 do 10. 00 ure.
V Društvu upokojencev Šmartno 13. 3. 2019 od 
8. 00 do 9. 00 ure.

Obisk Doma Tisje
kot vrsto leto bomo tudi letos (26. 3. 2019 ob 
16. uri) obiskali naše člane in oskrbovance 
doma tisje in jim popoldne popestrili s kratkim 
kulturnim programom.

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

Plavanje in vadba v bazenu  
Šmartno

skupaj z MDI nadaljujemo vodeno vadbo v ba
zenu Pungart pod strokovnim vodstvom, vsako 
sredo od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni!

KOPANJE v Dolenjskih, Talaso 
Strunjan in Šmarjeških Toplicah

nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart 
v vseh treh destinacijah, katere se uporabljajo 
preko celega leta vključno z vikendi in prazniki.

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

Plačilo članarine
članarina za leto 2019 znaša 12 EUR. Poravna
te jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur 
ali na TR 031101000021983.

Uradne ure
uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 
do 11.00 ure.
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR!

Pohodi
Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno 
odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Izola in primorska, kjer bo zanimanje večje in bo organiziran 
avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred odhodom z obveznim 
plačilom akontacije.

Datum Smer pohoda in čas odhoda Pohod vodi Prevozi
MAREC 2019

07.03.2019 LitijaRavenska vasZagorje, ob 8. uri Lojze Hauptman osebni avto
14.03.2019 LitijaKostrevnicaBogenšperk ob 8. uri Ivan lamovšek osebni avto
21.03.2019 LitijaIzola – Portorož ob 7. uri Jože Pavli avtobus
28.03.2019 rezerva

Edukativno okrevanje
Program šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 18. 4. do 25. 4. 2019.

Namestitev 7 polnih penzionov 7 pol penzionov
Hotel Svoboda **** 525,00 € 441,00 €

Vile *** 406,00 € 322,00 €
Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatni popustov.
Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 2,50 € na osebo na dan. Doplačilo za enoposteljno 
sobo znaša v hotelu Svoboda 36,00 € na dan ter v vilah 20,00 € na dan.
Društvo prispeva rednim članom 50 €, podpornim članom pa 25 € enkrat v letu. 
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430,00 € (potr
dilo o izplačilu mora biti priloga ob prijavi za okrevanje), prispeva društvo enkrat v letu 100,00 €.
avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v kolikor je prijavljenih najmanj 15 
oseb. Odhod v Strunjan bo 23. 4. 2019 po dogovoru ura) izpred železniške postaje. Prijavite 
se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 20.00 eur akontacije odpovednega rizika. Zaradi 
zasedenosti hotela in vil, prosimo, da se prijavite najkasneje do 5. 4. 2019.

Dolina Vrat

Slap Peričnik

ZAKAJ pLASTIKA?
Plastika za enkratno uporabo je postal en najbolj pro-
blematičnih odpadkov. skupaj z ribiškimi odpadki 
namreč prispeva h kar 70 % odpadkov, ki pristanejo v 
naših morjih, 80 % plastike v morjih pa izhaja s kopnega. 
V popisu za globalno akcijo World Cleanup Day 2018 
so bili plastični odpadki prisotni kar na 4 od 5 odlaga-
lišč. Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovo
stne plastike pada, redno prihaja do težav pri prevze
manju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še 
redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat. Z ozirom na 
vse to se Evropa in svet vedno bolj posvečata reševanju 
tega problema. evropski parlament je tako konec okto
bra sprejel ambiciozno direktivo za prepoved nekaterih 
plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Čas je, da se 
plastiki za enkratno uporabo posvetimo tudi v sloveniji.
ekologi brez meja smo s tem namenom zagnali pro
jekt plastika naša vsakdanja, ki ga delno financira Mi
nistrstvo za okolje in prostor. v sloveniji manjka dobrih 
in aktualnih podatkov na področju ravnanja z odpadno 
plastično embalažo. Z raziskovanjem in informiranjem 
bomo zapolnili to vrzel ter razblinili več mitov, odpravili 
nerazumevanje razlik med različnimi vrstami plastike, 
pripomogli k preprečevanju nastajanja novih odpadkov, 
višji stopnji kakovostnega ločevanja in zavedanja o bolj 
trajnostnih alternativah. Zmanjševanje količin plastične 
embalaže namreč neposredno prispeva k manjši porabi 
energije in naravnih virov, posledično pa se zmanjšuje 
vpliv na podnebne spremembe. 

Društvo Ekologi brez meja

DD Litija in Šmartno, Rudolfa POGAČAR, predsednica

v osrednjem delu prireditve smo si ogledali 
bogato dogajanje v našem društvu skozi 
fotografski objektiv. Čeprav slikovni material, 
ki ga je ob glasbeni spremljavi citer zbral in 
uredil Milan amon, ni zajel celotno delovanje 
DU Litija, smo se vsi zbrani lahko prepričali o 
aktivnem delovanju nekaterih naših članov na 
področjih kulturnih dejavnosti in pohodništva.
Že za sama priprava takšne predstavitve, 
predvsem mislim na izdelan DVD, je zahtevala 

veliko dela, težko pa je reči, koliko ur in 
priprav pa je za vsemi dogodki, ki jih je Milan 
Amon ujel v svoj fotoaparat. Prepričana sem, 
da je bil vsakdo izmed nas, ki je svoj delež 
prispeval v korist društva in hkrati v svoje 
zadovoljstvo, ponosen nase in pripravljen tudi 
v bodoče delati dobro po svojih najboljših  
močeh.
Milanu amonu iskrena hvala in naj ga foto
aparat še naprej spremlja na vseh naših in 
njegovih poteh. Hvala tudi Davidu in članom 
literarne sekcije. 
 Iva slaBe, vodja literarne skupine

DOHODNINA 
Društvo upokojen
cev litija, si je v letu 
2018 pridobilo status 
nevladne organizaci
je v javnem interesu, 
na področju social
nega varstva in je s 
tem uvrščeno med 
upravičence katere
mu lahko namenite 
del dohodnine za 
donacije do 5%. Gre 
za dohodnino, ki je 
obračunana državi 
in jo lahko namenite 
društvu. s tem nam 
boste omogočili, da 
bo delovanje našega 
društva programsko 
še bogatejše v smislu 
pomoči starejšim.
Obrazec za doho
dnino lahko dobite v 
društvu. Posredujete 
ga lahko tudi svojim 
družinskim članom 
ali prijateljem. Hvala, 
ker nas podpirate v 
naši viziji.
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Območno tekmovanje  
v hitropoteznem šahu

V organizaciji Društva invalidov 
Črnomelj je v Kanižarici potekalo območno 
tekmovanje invalidov hitropoteznem šahu in 
to v posamični konkurenci.
Iz našega društva so se tekmovanja udeležili 
štirje tekmovalci in to Srečko Obolnar, Franc 
Možina, Ivo Bric in Zvone Skomina. V konku
renci 28 šahistov je prvo mesto osvojil Sreč
ko Obolnar, ki se je s tem uvrstil na državno 
prvenstvo. 
Sicer so bili ostali naši šahisti uspešni. Franc 
Možina je osvojil 12., Zvone Skomina 20. in 
Ivo Bric 24. mesto.

Na Koroškem je »fajn«
Obiskali bomo Slovenj Gradec in njegovo 
okolico.
Odhod bo 18.4.2019 ob 7.00 uri izpred 
društva. 

Po poti se bomo ustavili na jutranji kavi ter 
se okrepčali z malico.
Ko se bomo osvežili se bomo odpeljali pro
ti slovenj gradcu. tu si bomo ogledali Me
deni raj Perger. spoznali bomo postopke 
medičarske, lecstarske in svečarske obr
ti, degustirali njihove izdelke in preizkusili 
originalno staroslovansko brezalkoholno  
pijačo. 
Pot nas bo vodila na kmetijo Klančnik. S tu
rističnim vlakcem se bomo odpeljali v oboro 
za divjadi. V biološki učilnici bomo spoznali 
pestrost živalskih vrst, imajo preko 100 na
gačenih živali. 
Kosilo bomo imeli na turistični kmetiji Klevž.
Povratek v Litijo je predviden v večernih 
urah. 
Cena ekskurzije za člane 27 EUR, za ne-
člane pa 34 EUR.
Del sredstev prispeva društvo iz posebnih 
so cialnih programov in sredstev Fiha.

mEdObČINSKO dRUŠTVO INVALIdOV LITIJA - ŠmARTNO

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM  
PRAZNIKU NA DOLAH

Prešerna ni nikoli preveč. Vedno lahko najdemo nekaj novega, zanimivega, čutečega … tako v nje
govih pesmih kot tudi v njegovem življenju. To so z nekaj kratkimi prizori iz Prešernovega življenja 
potrdili učenci POŠ Dole pri Litiji. Prireditev so sicer začeli vrtčevski otroci iz skupine Zmajčki 
z vzgojiteljicama Branko ajdi
šek in Natašo Božič, proslavo 
pa je obogatilo petje učen
cev 1. in 2. razreda, OPZ2 
in MlPZ POŠ Dole pri Litiji z 
zborovodkinjo anito Medve
šek ter petje ljudskih pevcev 
KUD Venčeslav Taufer Dole 
pri Litiji. Obeležitev sloven
skega kulturnega praznika je 
tudi letos spremljal pogovor z 
gostom. Članica KUD Venče
slav Taufer, Jožica Vrtačnik, 
se je pogovarjala z upokojeno 
učiteljico slovenščine dolskih 
korenin, anico resnik. v po
govoru sta obujali spomine na 
staro dolsko šolo in njene učitelje, na odraščanje, zaposlitev, delovanje na področju kulture v šoli 
in zunaj nje, med spomine so se seveda skrile tudi modrosti in aktualne dileme … 
Hvala vsem za sodelovanje in medsebojno obogatitev!

katarina PERKO

NOVICE IZ PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA 

ZIMSKA OBVESTILA  
ZLHT - REGIONALNEGA 

CENTRA NVO
Kavarna NVO Litija 

V torek, 26.2.2019, od 17.00 do 19.00, bo v modri sobi Kulturnega centra Litija, na Trgu na stav
bah 8a, potekala Kavarna NVO. To 
bo srečanje lokalnih nevladnih orga
nizacij, ki bodo v kreativnem vzdušju 
obravnavali potrebe lokalnega okol
ja. Tema februarske Kavarne NVO v 
litiji bo potreba po novih aktivnostih 
za otroke in mladostnike, ki smo jo 
zaznali v analizi lokalnih potreb v pre
teklem obdobju. 
Nevladne organizacije iz Litije vabimo, da se udeležite Kavarne NVO in podelite svoje mnenje, 
predloge in ideje za oblikovanje novih aktivnostih in programih za našo mestno mladino. Več 
informacij na info@consutla.si ali na 059 927 619. 

Čas je za oddajo zaključnih poročil za nevladne organizacije
V začetku leta vse pravne osebe pripravljajo zaključna poročila za preteklo poslovno leto. Prve 
organizacije, ki morajo oddati letna poročila so nepridobitne organizacije  pravne osebe zaseb
nega prava, kamor sodijo zasebni zavodi in ustanove. Zasebni zavodi in ustanove so zavezani k 
oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih do konca februarja in sicer preko spletne aplikacije 
AJPES. Rok za oddajo obračuna davka je 31.3.2019, oddati pa je potrebno preko sistema edavki. 
Za pomoč pri pripravi in oddaji poročil smo vam na voljo po epošti na naslovu tjasa.bajc@con
sulta.si ali na telefonski številki 059 927 619.

Udeleženci v izobraževalnih programih IC GEOSS-a  
lahko opravljajo obvezno prakso tudi v NVO

Na ZLHT – Regionalnem centru NVO smo v sodelovanju z Izobraževalnim centrom GEOSS pre
poznali nove priložnosti za opravljanje obvezne prakse in pridobivanje kompetenc za udeležence 
programov poklicnega izobraževanja odraslih. Na podlagi pregleda dejavnosti pri nevladnih orga
nizacijah iz Litije smo identificirali in angažirali dve organizaciji, v katerih lahko udeleženci izobra
ževalnih programov opravljajo obvezno prakso, to sta Območno združenje rdečega križa Litija in 
Zavod za razvoj zavesti »Družinsko gledališče Kolenc«. Vabljeni, da opravite svojo obvezno prasko 
pri njih. Več informacij na info@consutla.si ali na 059 927 619. 

Ohranite status v javnem interesu 
nevladne organizacije, ki imate status delovanja v javnem interesu pa ne pozabite, da morate do 
31.3.2019 s posebno izjavo sporočiti področnemu ministrstvu, da je vaš ustanovitveni akt in delo
vanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa v javnem interesu po Zakonu o nevladnih 
organizacijah. v primeru, da vaše delovanje in akti niso usklajeni, morate to uskladiti na zboru 
članov oziroma skupščini. Načeloma morate skupaj z izjavo do konca marca posredovati tudi 
poročilo o delu in program bodočega dela. Za vaša morebitna vprašanja smo dosegljivi na petra.
cilensek@consulta.si ali po telefonu: 059 927 619. Za več novic obiščite našo spletno stran www.
consulta.si in našo Facebook skupino ZLHT – nevladne organizacije zasavske regije, za dodatne 
informacije pa nam pišite na elektronski naslov info@consuta.si ali nas pokličite na telefonsko 
številko 059 927 619.  kristijan ADAMLJE

LE VARNA SMUKA JE UŽITEK - NASVETI POLICIJE  
ZA VEČJO VARNOST NA SMUČIŠČU 

Vabimo vas na redni volilni zbor članov Medobčinskega  
društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji,  

socialno podjetje, ki bo v četrtek 21. marca 2019 ob 17. uri  
v gostišču Kovač v Litiji.

Vabilo boste člani dobili skupaj z društvenimi Obvestili.

naj bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in 
športu, res prijetni. Skrb za varnost na smu-
čišču mora biti zato na prvem mestu. Za red 
in sožitje na smučišču smo odgovorni vsi.
poleg užitka prinaša smučanje tudi določe-
no tveganje. velik porast števila obiskovalcev 
na smučiščih, novi načini in tehnike smučanja 
in drsenja na snegu, pa tudi novi pripomočki, 
dodatna oprema, slaba ozaveščenost, predr
znost in neprevidnost številnih uporabnikov 
belih strmin so privedli do povečanja števila 
poškodb. 
Zato vam policisti svetujemo:
•  prilagodimo hitrost in način smučanja 

svojem izkušnjam, telesni pripravljenosti, 
snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti 
smučišča ter vremenskim razmeram. 

•  posebej pozorni bodimo na otroke in smu
čarje ali deskarje novince, smučajmo pa le 
na označenih in urejenih smučarskih progah. 
Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob 
smučišča. 

•  Zaščitna smučarska čelada je obvezna za 
otroke, mlajše od 14 let, njena uporaba pa je 
priporočljiva tudi za odrasle. 

•  Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil 
je skrajno neodgovorno in nevarno za la
stno življenje in življenje drugih na smučišču. 

•  pazimo na svojo smučarsko opremo oz. je 
ne odlagajmo tako, da bi ostala brez nadzo
ra, ter na druge vredne predmete, ki jih ima
mo s sabo. 

Smučarjem od-
svetujemo:

•  Ne smučajte, ko 
je smučišče ali del 
smučišča zaprto! 

•  Ne smučajte zunaj 
prog, po neureje
nem smučarskem 
prostoru in vpliv
nem območju pro
ge! 

•  Ne smučajte po 
vlečni poti vlečni
ce ali tako, da je 
ogrožena varnost 

potnikov na vlečnici! 
•  Ne postavljajte, prestavljajte ali odstranjujte 

znakov in naprav na smučišču! 
• Ne onesnažujte smučišča in njegove okolice! 
•  Ne vodite psov in drugih živali po smučarski 

progi! 
•  Ne smučajte pod vplivom alkohola, prepo

vedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali dru
gih psihoaktivnih snovi! Šteje se, da je pod 
vplivom alkohola smučar, ki ima več kot 0,24 
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka 
oz. več kot 0,50 grama alkohola na kilogram 
krvi. Mejna vrednost alkohola je identična ti
sti iz Zakona o varnosti v cestnem prometu. 

Drugim osebam na smučišču  
pa odsvetujemo: 

•  Ne prečkajte smučarske proge in se ne usta
vljajte na zoženih ali nepreglednih delih smu
čarske proge! 

•  Ne postavljajte, prestavljajte in ne odstra
njujte znakov in naprav na smučišču! 

•  Ne vodite psov in drugih živali po smučarski 
progi in robu smučarske proge! 

•  Ne vozite motornih sani in ne sankajte se 
po smučarski progi ali smučišču zunaj za to 
predvidenih površin. 

Želimo Vam varno in prijetno smuko!
(Vir: spletna stran Policija.si) 

Danijel STANOJEVIČ
 Pomočnik komandirja PP Litija

19.1.2019 je 28 pohodnikov sek
cije »sokol« prehodilo pot od so
cerba do tinjana. v vasi socerb 
so si ogledali ruševine gradu ter 
uživali ob pogledu Trst in Tržaški 

zaliv. Pot so mimo Ospa nadaljevali do Tinjana. 
Izlet so zaključili v Škofijah. 19.1.2019 je ime
la savska sekcija Kojoti izlet na 986 m visoki 
Bohor. Za izhodišče so si izbrali vas Jablance, 
kjer so se razdelili v dve skupini. Prva je šla po 
krajši poti direktno do koče, druga pa se je prej 
povzpela še na Veliki Javornik (1024 m). Glede 
na novozapadli sneg sta bili poti kar naporni, 
a nista skalili dobrega razpoloženja 15 udele
žencev. Letošnje državno tekmovanje Mladina 
in gore je 26.1.2019 potekalo v Podnanosu. Na 
tekmovanju se mladi planinci pomerijo v zna
nju Planinske šole, kjer pa ne šteje le teoretič
no znanje, ampak tudi izkušnje, ki jih pridobijo 
na planinskih izletih in taborih. PD Litija so za
stopale tri osnovnošolske in tri srednješolske 
ekipe. Pod vodstvom mentorice ljudmile Inti
har je ekipa OŠ Litija v sestavi Jurij Cvikel, Kla
ra Lamovšek Mahkovic, Ažbe Turkovič in Nuša 
Babnik Mravlja zasedla odlično 3. mesto. Ekipa 
OŠ Gradec v sestavi Sara E. Jere in Nuša Šef je 
zasedla 8. mesto, ekipa v sestavi Pina Lucija 
Golouh, Maša K. Jere, Maj Jovanovič in Jan Po
nebšek pa 14. mesto. Mentorica učencev OŠ 
gradec je bila Maja Bregar, na tekmovanju pa 
jih je spremljal Srečko Somrak. Srednješolci 
so se odrezali takole: Lana Bercieri Povše in 
Manca Hiršel sta osvojili 7. mesto, Gala Pregel 
in Mirjam Škarja sta bili enajsti, Luka F. Jere 
in Jurij R. Jere pa 16.. Mentorji srednješolskih 
ekip so bili alma Jere, roman Ponebšek in 
aleš Pregel. Pri pripravi tekmovalcev so sode
lovali vsi mentorji, nekaj tem pa je učencem 
predstavil tudi Franci Intihar. Čestitke vsem  
ekipam. 27.1.2019 je v Planinskem domu na 

Jančah potekalo 17. srečanje Prijateljev Janč 
 Janških prijateljev. Srečanje sta vodila pred
sednica PD Litija Alma Jere in vodja akcije Jani 
Jerant. V letu 2018 so se pohodniki v vpisno 
knjigo na Jančah vpisali 844x. Tudi v letu 2018 
je bil absolutni zmagovalec in najvztrajnejši 
udeleženec akcije Tomo Setničar  Setko, ki 
je na Janče iz Litije prikolesaril kar 155krat, 
prehodno palico za kolesarje je osvojil že če
trtič zapored, med pohodniki pa je bil tretjič 
zapored najbolj vztrajen Marko lemut, ki je 
v enoletno hrambo dobil prehodno palico za 
pohodnike, na Janče pa je iz Zgornje Jevnice 
prišel 152krat. Na Janče so se v letu 2018 vsaj 
25krat povzpeli še Brane Grčar (50x), Rudi 
Mežnar in Ciril Gale (32x), Blaž Šircelj, Gašper 
Šircelj, Ivan Šircelj, Marija Šircelj, Simon Šircelj 
in Timotej Šircelj (po 30x), Katarina Rode (30x), 
Jože Pavli in Jani Jerant (28x) in Anđela Petri
njak (25x). Srečanja Prijateljev Janč  janških 
prijateljev se je 27.1.2019 udeležilo 23 pohod
nikov sekcije »sokol«.

Načrtovani izleti in akcije v februarju  
in marcu 2019 

  9.2.2019 – Celjska koča in Grmada (družinska 
sekcija)

 9.2.2019 – Korada (sekcija Sokol)
 16.2.2019 – Mamolj (sekcija Sokol)
  23.2.2019 – pohod Franca Štrusa (sekcija 

Sokol)
 23.2.2019 – Goška Ravan (sekcija Sava)
 9.3.2019 – Kras (sekcija Sokol)
 17.3.2019 – Občni zbor PD Litija na Jančah
 23.3.2019 – Kurešček (sekcija Sokol)
 23.3.2019 – Steklasova pot (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih 
pa dobite na društvu in na spletu http://www.
pdrustvolitija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel



Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tiM-EckARt metodi

OD SEDAJ 
TUDI 

SERVIS 
HIBRIDNIH IN 

ELEKTRIČNIH 
AVTOMOBILOV

PRIKAZ REZI VINSKE TRTE

KORK JEVNICA 
Nenaden srčni zastoj je vse pogostejši vzrok smrti v razvitih državah, kamor 
spadamo tudi mi. Morda se premalo zavedamo, da se v situaciji, ko bi bilo treba 
reševati življenje, lahko znajdemo kadarkoli. In da se ne bi ustrašili in nepravilno 

odreagirali v takšnem primeru, smo v KORK Jevnica organizirali tečaj oziroma praktični pri
kaz oživljanja z uporabo defibrilatorja. V naši krajevni skupnosti Jevnica imamo defibrilator v 
vsakem kraju, skupaj že štiri. 

Vabilu, da nas seznanijo in nas naučijo osnove oživljanja, se 
je prijazno odzvala ekipa prostovoljcev bolničarjev iz Območ
nega združenja RKS Litija, Maja, Nina, Igor in Tomaž, ki svo
je znanje ves čas obnavljajo, sodelujejo pa tudi na regijskih 
preverjanjih. Njihova predstavitev je bila strokovna in izčrpna, 
na koncu smo udeleženci preizkusili postopek masaže srca in 
uporabo defibrilatorja na lutkah. Da je tema zelo aktualna, je bilo razvidno iz števila vprašanj 
in razprave na koncu predstavitve. Mnenje udeleženih krajanov je bilo, da so tovrstna preda
vanja nujno potrebna, želimo pa si, da bi bila v prihodnje udeležba še bolj množična.
In še informacija, kje v KS Jevnica se nahajajo defibrilatorji:
 na osnovni šoli, Jevnica 33,
 pri Marjanu Šuštarju, Golišče 61, 
 pri Rafku Kosu, Kresniške Poljane 36, 
 pri Juretu Godcu, Zgornja Jevnica 9. Jelka KOTAR

PRIJATELJI JANČ – JANŠKI PRIJATELJI V LETU 2018
V nedeljo, 27.1.2019 je bilo v Planinskem domu na Jančah 17. srečanje Prijateljev Janč  Janških 
prijateljev. Udeležili so se ga prijatelji Janč, člani PD Litija ter člani sekcije Sokol in vsi skupaj do
dobra napolnili Planinski dom na Jančah. Srečanje je pričela predsednica PD Litija Alma Jere v so
delovanju z vodjo akcije Janijem Jerantom, pridružil pa se jima je še Roman Ponebšek. Vsi skupaj 
so ugotovili, da je veliko tistih, ki na Janče radi zahajajo, le da se vsi ne vpišejo v vpisno knjigo. Na 

vse se apelira, da se v bo
doče v knjigo vpišejo redno, 
saj bo tako evidenca obi
skovalcev Janč zares realna. 
V letu 2018 so se pohodniki 
v vpisno knjigo na Jančah 
vpisali 844x.
Tudi v letu 2018 je bil ab
solutni zmagovalec in naj
vztrajnejši udeleženec ak
cije Tomo Setničar  Setko, 
ki je na Janče iz Litije priko
lesaril kar 155krat, preho
dno palico za kolesarje je 
osvojil že četrtič zapored, 
med pohodniki pa je bil tre
tjič zapored najbolj vztrajen 
Marko lemut, ki je v enole
tno hrambo dobil prehodno 

palico za pohodnike, na Janče pa je iz Zgornje Jevnice prišel 152krat.
Število vpisanih se je iz leta v leto manjšalo saj je bilo l. 2014 tistih, ki so se na Jančah vpisali 25 
x (35), leta 2015 (31), leta 2016 (16), leta 2017 samo še 12, medtem ko se je V LETU 2018 števil
ka spet malce dvignila in sicer na 15 . Pohvale veljajo vsem, 
prav posebno pohvalo pa si zasluži družina Šircelj, s šestimi 
člani  pohodniki. Veseli bi bili, če bi bilo še več takšnih družin 
in resno velja razmisliti o uvedbi priznanja za najbolj številčno 
družino.
Naštejmo torej vse prijatelje Janč, ki so se na Janče v letu 
2018 povzpeli vsaj 25krat: Tomaž Setničar (155x), Marko 
Lemut (152x), Brane Grčar (50x), Rudi Mežnar in Ciril Gale 
(32x), Blaž Šircelj, Gašper Šircelj, Ivan Šircelj, Marija Šircelj, 
Simon Šircelj in Timotej Šircelj (po 30x), Katarina Rode (30x), 
Jože Pavli in Jani Jerant (28x) ter Anđela Petrinjak (25x).
Vsem tem in seveda novim Prijateljem Janč  Janškim prija
teljem, želimo da se nam tudi v letu 2019 pridružijo v tako 
imenovanem klubu 25.
alma Jere, roman Ponebšek in Jani Jerant so se na koncu 
vsem prisotnih zahvalili za prisotnost na srečanju, oskrbniku 
PD Janče Dušanu pa za pogostitev.
Poleg tega je Alma Jere vse prisotne povabila na Janče, na 
Občni zbor PD Litija, ki bo 17.3., na katerem bodo deležni priznanj tudi najbolj vestni v letu 2018, 
Jani Jerant pa je vse povabil tudi na čistilno akcijo, ki bo v sodelovanju s KS Jevnica potekala v 
nedeljo, 7.4.2019.

Foto: Marko leMut

KLUB KLIŠE 

Društvo za pomoč živalim,  
svetovanje in učenje,

„TAČKE IN REPKI“
Spodnji Hotič 40 a, 1270 Litija

SPOŠTOVANI!
 

V pETEK, 1. 3. 2019, OB 17. URI 
BODO NA TAČKOVEM PASJEM IGRIŠČU  

POTEKALI VPISI V TEČAJE ŠOLANJA PSOV.

S TEČAJI PRIČNEMO 4. 3. 2019.

VABLJENI!

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po naši 
epošti: tackeinrepki@gmail.com  
ali pa na številki 040/978-032.

Društvo Tačke in Repki
www.tackeinrepki.weebly.com
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Dne 19. januarja 2019 ob  
10. uri sta sadjarsko društvo 
litija in vinogradniško društvo 
»ŠTUC« iz Šmartnega orga

nizirala »Prikaz rezi vinske trte v vinogradu 
Jožeta ZADRAŽNIKA v Vinjem vrhu pod vod
stvom Jerneja MARTINČIČA iz KGZSZavod 
Novo mesto. Prikaza se je udeležilo 68 čla

nov vinogradniškega in sadjarskega društva, 
kljub snegu in nizki temperaturi.
V uvodu je Jernej MARTINČIČ na kratko ob
razložil teoretične osnove priprave na rez, 
nato pa prikazal več praktičnih oblik rezi vin
ske trte.
rez trte ostaja temeljno vinogradniško opra
vilo, ki na začetku vinskega letnika običajno 
odloča o rezultatukvaliteti in kvantiteti letne
ga pridelka.
Za dobro opravljeno delo rezi je pomembno, 
da imate trto radi, da veste kaj želite, kakšne 
imate cilje, in da ob dosledno opravljeni rezi, 
imate tudi potrebno znanje.
Predvsem si moramo postaviti vprašanje, 

kako bomo rezali, zakaj bomo tako rezali, in 
kakšne bodo posledice naše rezi. rez trte 
je razumen poseg vinogradnika v življenjski 
ustroj trte. Poskrbeti moramo na dobre osve
tlitvene razmere, za harmonično prehrano, ki 
vpliva na stalen enakomeren visok in kvalite
ten pridelek grozdja. Z rezjo želimo doseči 
pravilno razmerje med količino, kakovostjo 

in gospodarnostjo.
na rez vpliva ne
šteto dejavnikov, ki 
jih moramo pri rezi 
upoštevati, in sicer: 
klima, lega tla, sor
ta in podlaga, goji
tvena oblika, stanje 
in dozorelost lesa 
in rodnih očes, pre
zimitev rodnih očes 
ter tradicija..
Poleg vseh naštetih 
stvari pa moramo 
poskrbeti za pravil
no gnojenje vinske 

trte, pravilno uporabo fitofarmacevskih sred
stev za preprečevanje bolezni in škodljivcev, 
ki se pojavljajo na vinski trti.
seveda pa moramo zavarovati vinograde s 
protitočnimi mrežami, kajti narava nas s to 
neljubo padavino skoraj vsako leto obdari 
in naredi veliko škode, če vinograd ni zašči 
ten.
Po končanem prikazu so sledila različna 
vprašanja, na katere je strokovno odgovarjal 
strokovnjak za to področje Jernej Martinčič.
Po zaključku uradnega dela, pa je potekalo 
družabno srečanje in pogostitev, ki jo je pri
pravil organizator.
 Ciril GOLOUH 

7.2. smo v sodelovanju z MC Liti
ja organizirali večer poezije, kjer 
so se predstavili domači in tuji 
prostovoljci, ter tako v kulturnem 

duhu počastili spomin na Franceta Prešerna. 
15.2. smo organizirali Večer družabnih iger. Za 
večer poln smeha in zabave smo poskrbeli z 
igranjem različnih družabnih iger kot so Mono

poly, Aktivitiy, Človek ne jezi se, Jungle speed, 
Enka, Tarok in druge. Da smo dobro izkoristili 
tudi mrzle februarske dni in noči, smo se naj
prej 16.2. odpravili na tek na smučeh v Rate
če in nato 17.2. na nočno lomčkanje oziroma 
na sankanje v Lom pod Storžičem. Vsi, ki radi 

smučate se nam 23.2. pridružite na smuča
nju osrednje regije! Takrat Kliše organizira že 
tradicionalni izlet na zasnežene strmine, tako 
kot lansko leto smučamo v družbi celotne 
osrednje regije Škisa. Tokrat se bomo odpra
vili v Bad Kleinkirchheim! Kliše bo kot vsako 
leto, tudi letos del pustnega dogajanja v litiji. 
Udeležili se bomo pustne povorke, zvečer pa 
se bomo skupaj z vami pozabavali v športni 
dvorani, kjer bo za dobro glasbo poskrbela  
Tanja Žagar! 
vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le 
želite druženja, ste vabljeni vsako prvo soboto 
v mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! 
V naši Klišejevi članski ponudbi imamo tudi 
novost in sicer lahko vsi smučarski navdušen
ci kupite subvencionirane karte za smučišče 
Dole pri Litiji za ugodnih 5€. Z nami pa ostajajo 
tudi stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, 
fitnes, pro jumping, lamfit bootcamp in odboj
ka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v 
Optiki Manja pa dobite poseben Kliše popust! 
Še vedno nudimo tudi inštrukcije angleščine, 
slovenščine, matematike in nemščine. Da česa 
ne zamudiš, redno spremljaj našo facebook, 
spletno ali instagram stran!

Manca PLANINŠEK
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MLaDINsKI CENTER LITIJa

Dogodki v februarju  
in marcu: 

Četrtek, 21.2. ob 18.00, MC Liti
ja, delavnica ličkanja 
petek, 22.2. ob 18.00, MC Litija, Razstava 
ERASMUS+*
Sreda, 27.2. od 17.00 dalje, MC Litija, Počitni
ški turnir v videoigrah
Sobota, 2.3. ob 10.00, Športna dvorana Litija, 
Otroški pustni ŽIV ŽAV
Torek, 5.3. ob 10.30, Športna dvorana Litija, 
Otroški pustni karneval
Sreda, 6.3. ob 18.00, MC Litija, Evropski film
ski večer 
ponedeljek, 18.3. ob 16.00, MC Litija, Dru
žabni ponedeljek z Davidom
*  Razstava je ustvarjena z namenom širjenja 

učinkov in rezultatov projektov, ki so jih v Litiji 
izpeljali prostovoljci Evropske prostovoljske 
službe, od leta 2010 do danes. 

Obiščite nas tudi v našem dnevnem cen-
tru! Odprti smo od ponedeljka do petka od 
14.00 do 20.00. 

Veliki otroški pustni  
ŽIV ŽAV

leto je naokoli in ponovno je v litijo prišel pu
stni čas ter z njim že tradicionalni veliki otroški 
pustni ŽIV ŽAV v Športni dvorani Litija. Pustno 
rajaje za otroke bo letos v soboto, 2.3. 2019 
od 10.00 do 12.00!
Program otroškega pustovanja:
10.00 Obisk kurentov,
10.10 Čarovniška predstava čarodeja Joleta
10.50 glasbena animacija in ples s skupino 
PIKOLOVCI,
11.30 Plesna animacija z aleksandro košir
Med 10.00 in 12.00 bo za otroke odprt tudi 
»kotiček za poslikavo obraza« ter foto kotiček, 
kjer se boste lahko slikali z litkom. 

Vljudno vabljeni!

Otroški karneval
Letos že drugič, v sodelovanju z lokalnimi 
osnovnimi šolami in vrtci, pripravljamo otro
ški pustni karneval. Mlade mašakare so bodo 
predstavile v športni dvoranil litija, v torek 
5.3.2019, med 10.30 in 12.00. Zbrane maškare 
in obiskovalce bo zabavala skupina PIKOLOVCI. 
Odprte bodo tudi tribune, zato vljudno vabljeni 
starši, babice, dedki, tete in strici ter vsi, ki bo
ste v torek doma!

TEKAŠKA EKIPA
V začetku marca začenja s treningi tudi MCjeva 
tekaška ekipa. Treninge bo vodil Miha Dobra

vec, licencirani trener teka in večkratni zmago
valec različnih tekov. Prvič se dobimo v torek, 
5.3.2019 ob 16.30 v prostorih Mladinskega 
centra Litija, kjer se bomo domenili za točen 
urnik treningov. 

Natečaj Prostovoljec  
leta 2018

Mladinski svet Slovenije (MSS) že sedemnaj
stič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec 
leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše 
prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski pro
jekt, naj mladinskega voditelja oz. voditeljico 
in naj mladinski projekt za preteklo leto. nate
čaj poteka pod častnim pokroviteljstvom pred
sednika rs Boruta Pahorja.
K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organi
zacije, javne institucije, neformalne skupine in 
posameznike; skratka vse, ki so v svoje dejav
nosti v letu 2018 vključevali prostovoljstvo. Pri 
posameznikih bodo izbirali najboljše v 6 kate
gorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v 
starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let 
in 30 let ali več, izbrali pa bodo tudi Naj mla
dinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih 
pa bodo izbirali naj prostovoljski projekt ter 
naj mladinski projekt. Pri projektih je potrebno 
še poudariti, da šteje kakršnakoli organizirana 
aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in 
ni nujno, da gre za projekt v strogo administra
tivnem smislu.
vse prijavljene prostovoljce in predstavnike 
sodelujočih organizacij bodo po izteku na
tečaja, predvidoma 11. junija 2019, povabi
li na zaključno prireditev, kjer bodo podelili 
nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in  
projektom.
NE pOZABITE! Promocija prostovoljskega dela 
(in ne tekmovanje!) je ključni namen natečaja. 
Z natečajem, povabilom na prireditev in prizna
njem za sodelovanje, ki ga dobijo vsi prijavljeni 
prostovoljci in projekti, lahko pomagamo po
hvaliti in vzpodbuditi prostovoljsko delo tudi pri 
vas.
Vprašanja in prijave naslovite na: prostovo
ljec@mss.si ali po navadni pošti na Mladinski 
svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. 
Razpis – besedilo natečaja ter prijavnici (za 
posameznike in za projekte) najdete na spletni 
strani http://mss.si/novice/natecajprosto
voljecleta2018/?fbclid=IwAR2ak5aqLuPABJ
REDmTPwmXeNNsL9uHmTrdcOtb1S87vFNO
3ySpH5ExLdQ. 

rok za prijave je petek, 29. marec 2019. Za 
vaše prijave in druge odzive se vam že vnaprej 
najlepše zahvaljujemo!

Prireditev ob krajevnem prazniku KS Jevnica
V soboto, 26.1.2019 smo v Jevnici tradicionalno pripravili prireditev ob krajevnem prazniku  
naše krajevne skupnosti, ki ga obeležujemo 28 januarja. V pestrem kulturnem programu, ki ga 
je povezovala Irena Režek so sodelovali Mepz Miha Vahen, POŠ Jevnica, Plesna skupina Rondo, 
Martin Šifrar, Mepz Kud Jevnica in Bučenski ramplači. Slavnostni del prireditve se je seveda  
pričel z nagovorom predsednika KS g. Janija Jeranta, nekaj besed pa je povedal tudi župan ob

čine Litija g. Franci Roka
vec. krajevna prireditev 
pa je poleg priložnosti za 
druženje krajank in kraja
nov tudi priložnost podati 
priznanje vsem, ki so si 
ga v preteklem letu oz. le
tih prislužili za prizadevno 
delo v kraju. letos je ks 
Jevnica podelila dve kra
jevni priznanji Darji Rajšek 
ter Nadi Brečko za zaslu
ge razvoja kraja in širše 
skupnosti v povezavi z ks 
Jevnica ter tri spominske 
listine in sicer anici kirn, 
Štefanu Trebcu ter Tonetu 
Markiču za prispevek in 
dolgoletno delo pri razvoju 
društvene dejavnosti v ks 
Jevnica. Po koncu slavno
stnega dela pa so si lah
ko obiskovalci privoščili 
slastne klobase ob zvokih 
godcev in pevcev iz trebel
nega. 
Ob tej priložnosti se KS 
Jevnica zahvaljuje KUDu 
Jevnica, PGDju Jevnica, 
MDju Jevnica ter POŠ 
Jevnica za vso pomoč in 
sodelovanje, zahvala za 
sodelovanje pa gre tudi 
Mesarstvu Jure godec, 
Cvetličarni Gričar ter Mice 
Karov  MK Sound and Li
ght. Hvala vsem!

 svet ks Jevnica 

PEVSKO DRUŠTVO LIPA

NEKAJ RESNICE - mALO ZA TRAČ - Od NORČKA Z VAČ

IZDAJALSKI PROSPEKT
To je najstarejša zloženka – prospekt Vač iz leta 1965, ki so ga natisnile Železniške 

tiskarne, Ljubljana, izdalo pa Turistično društvo Vače. 
Katero hudodelstvo nam je ta prospekt razkril (sl.)? Nedolžen tekst nam je dal jasno vedeti, da 
so na Vačah bile leta 1965 še tri listine treh monarhov o trških pravicah, ki so jih Vačani skrbno 
čuvali v skrinji s tremi ključi. Dobro so Vačani poznali sebe in vedeli so, da lahko zaupajo skrbni
štvo pomembnih listin samo trem vodilnim osebam, od katerih ima vsaka svoj ključ in samo vsi 
trije ključi hkrati lahko odprejo skrinjo 
z dragocenostmi. Glej ga zlomka! Trgi 
so bili ukinjeni. Skrinja s tremi klju-
či vred, z zgodovinskimi listinami, je 
pristala v muzeju nove šole  po letu 
1955  med drugimi stopetdesetimi 
originalnimi eksponati. V tem času so 
ukinili muzej. eksponati so ostali na 
šoli. Turistično društvo je prenehalo 
delovati. Izginili sta dve cesarski listini in zdaj je na šoli samo še en primer te listine s cesarjevim 
pečatom in spiskom vseh ostalih listin in predmetov, ki so še ostali v skrinji. 
Zdaj se gotovo nekdo sprašuje, kako je to mogoče, da temu Noremu Zvonetu pridejo vedno v roke 
najbolj neprave stvari, da z njimi trka na »pošteno« krščansko dušo in povzroča grešniku hudo 
bolečino, težko vest in strah, da ga ne odkrijejo. Kaj šele bo, ko se bo našel seznam eksponatov 
tega muzeja. 
Vem še nekaj življenjsko nesramnih skrivnosti. Pa še ni prišel čas zanje.
Kako napeto in zanimivo je to življenje. Vendar je najpomembnejše, da se imamo kljub vsemu še 
vedno radi. Kar se mene tiče – ni problema! Rad nas imam – grešnike!  Zvonček Norček 
Celoten prospekt si lahko ogledate na spletni strani tega članka: http://www.vace.si/prospekt.
htm 
Dobite pa ga tudi v našem Turistično informativnem centru  na pošti. Najdenih je bilo čez 1000 
še deviških izvodov.

OBNOVLJEN ZVONIK NA BREZOVEM

OBVESTILO
Spoštovane občanke in občani obveščamo Vas, da tudi 
letos pripravljamo praznovanje DNEVA ZASTAVE v 
nedeljo 7. aprila tega leta na gEOSS-u v spodnji Slivni 
pri Vačah. Prosimo vse Krajevne Skupnosti na območju 

Litija, da tega dne svojih morebitnih prireditev ne načrtujete na tem območju. V marčni 
številki Občana bomo objavili natančen potek prireditve.
Na triindvajseti tradicionalni prireditvi Dneva zastave Vas z veseljem pričakujemo. 

Heraldica Slovenica

Za pevkami in pevci 
Pevskega društva 

Lipa je izjemno pestra zima. Dekleta smo prek 
televizijskih ekranov lahko ponovno obujala 
spomine na izjemno navdihujoče sodelovanje s 
Prifarskimi muzikanti ob njihovi 30letnici delo
vanja. Ob njihovem praznovanju smo doživele 
nekaj resnično nepozabnih trenutkov. 
s tem pa se naše spoznavanje skupin, ki so 
zaznamovale slovensko glasbeno sceno, še ni 
končalo: v drugi polovici januarja smo namreč 
skupaj z Moško vokalno skupino lipa sodelo
vale z novomeškim bendom Drevored, in sicer 
v oddaji Izštekani, ki jo vsak torek zvečer na 
radiu val 202 vodi Jure longyka. skupina, ki 
je svojo avtorsko glasbo začela ustvarjati pred 
štiridesetimi leti, se je desetletje nazaj odloči
la, da glasbo, ki je že bila slišana na mnogih 
odrih in koncertih, zopet ‘oživi’, z nje pobriše 
prah in jo z novo zasedbo predstavi poslušal
cem. Ustanovitelj zasedbe, Dušan Prosinečki, 
še vedno rad pripoveduje o časih, ko so kot 
srednješolci igrali na kitare in ‘špilali rock’. 
svoje januarske aktivnosti smo dekleta zaokro

žile z izletom v Trst k zamejskim Slovencem, 
kjer smo s petjem prisostvovale pri sveti maši. 
Slednja je potekala v slovenskem jeziku, v živo 
pa je prenos potekal preko tržaškega radia RAI. 
In končno, februarja smo skupaj s pevskim pri
jateljem Daretom Vidicem nastopile na valenti
novem koncertu Klape Šufit.
Izjemna čast pa je ob kulturnem prazniku dole
tela naše fante, ki so na povabilo slovenskega 
veleposlanika v Bratislavi v slovaški prestolnici 
priredili manjši koncert za diplomate in tamkaj 
živeče Slovence.
kljub gori obveznosti in zanimivih vmesnih 
pripetljajev pevke in pevci z mislimi in glaso
vi ostajamo osredotočeni na vaje za gregorjev 
koncert Ko se lipčki ženijo 4. Tokrat se bomo 
poigravali z melodijami country glasbe. kot ve
dno, vam obljubljamo obilico lepega petja, raz
košje glasbene spremljave, ki bo letos v zna
menju zvoka violine, ter zvrhan koš smeha, ki 
ga bo s seboj prinesel letošnji voditelj koncerta 
Aleš Novak. Vabljeni v našo družbo v soboto, 
09.03. v športno dvorano gimnazije litija. ve
seli vas bomo.  Zala PAVŠIČ

Na martinovo, 11.11.2018, je bilo, 
tako kot vsako leto, na Brezovem 
pri Gabrovki žeg nanje. Tokrat je 
bilo še posebej slovesno, saj ni 

bilo običajno žegnanje, ampak tudi blagoslov 
zvonika. 
spomladi se je izkazalo, da streha zvonika pu
šča, zato je bila obnova nujno potrebna. V za
četku junija so delavci podjetja Jan Janez Oma
hen iz Grosuplja začeli z delom in ga s presledki 
končali v štirih mesecih. V tem času so odstra
nili dotrajano pločevino, zamenjali poškodovani 
del lesenega ostrešja in streho zvonika prekrili 
z bakreno pločevino. Prvotno je bila verjetno 
pokrita s skodlami, kasneje s pobarvano plo
čevino. Delo je bilo zahtevno in zamudno, saj 
je streha zvonika zgodnjebaročno oblikovana, 
z odprtimi slepimi linami. Popravljena in pozla
čena je bila tudi krogla, ki krasi sam vrh zvoni
ka, z novim križem in petelinom, ki vaščanom 
napoveduje vremenske spremembe. k novi in 
lepši podobi zvonika pa je pripomogla tudi na 
novo prepleskana severna stena. Vaščan, go
spod Marko traven, je restavriral vhodna vrata 
v zakristijo, gospod Franci Smole pa je vodila 
velikega zvona zamenjal z ležaji. Pri tem mu je 
pomagal gospod Branko Sladič, ki je poleg tega 
tudi prepleskal cerkvena okna. Ob tej priložno
sti se vsem trem najlepše zahvaljujemo. Zahva
la gre tudi gospodu Bajc andreju za podarjen 
les, družini Sladič in gospodu Višnikar Mirku, 

ki so v času del skrbeli, da delavci niso bili lač
ni in žejni, ter županu občine Litija, gospodu 
Franciju Rokavcu, za izkazan posluh pri obnovi 
naše sakralne in kulturne dediščine in finanč
ni prispevek, ki 
ga je občina Li
tija prispevala v 
ta namen. Prav 
tako se lepo za
hvaljujemo gospe 
alenki Mesoje
dec, predsednici 
krajevne skupno
sti gabrovka, da 
je poskrbela za 
formalnosti, ki so 
bile potrebne pri 
izvedbi pobiranja 
prostovoljnih pri
spevkov. Hvala 
vsem vaščanom 
Brezovega, Mo
ravške gore in gabrovke za podarjene prispev
ke v okviru svojih zmožnosti. Prav posebna 
zahvala pa gre predvsem gospodu župniku, 
Stanislavu Škufci, za pobudo, organizacijo del, 
pridobivanje finančnih sredstev in ves njegov 
trud, ki ga je vložil v obnovo zvonika. 
Na koncu še iskrena želja, da bi prelep zvonik, 
ki ponosno zre v nebo, združeval in povezoval 
vse vaščane Brezovega. Mateja SLADIČ
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Prehranski paketi in pralni prašek
januarja so naši prostovoljci iz krajevnih organizacij 
Rdečega križa prevzeli prehranske pakete in pralni 
prašek, ki jih razdeljujejo socialno šibkim v njihovem 
okolišu.

Pomoč iz sklada evropske skupnosti  
najbolj ogroženim

Prejeli smo 1. distribucijo hrane, preko 17 ton, iz sklada za evrop
sko pomoč najbolj ogroženim. Pomoč bodo v mesecu februarju in 
marcu prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa razdelili so
cialno šibkim na njihovem območju.

Prva pomoč
med prioritetne naloge izobraževanja v organizaciji RK spada tudi izvajanje tečajev prve pomoči.
Poleg tečajev in izpitov prve pomoči za voznike motornih vozil, smo organizirali in usposabljali 
temeljne postopke oživljanja (TPO) z uporabo učnega defibrilatorja, tečaje prve pomoči za go
spodarske in negospodarske družbe ter 70 urne za bolničarje. Ekipa bolničarjev RKS OZ Litija je 
sodelovala na regijskem preverjanju prve pomoči RKS in CZ v Domžalah, usposablja in pripra

vlja za preverjanje znanja prve pomoči 
in Rdečega križa učence osnovnih šol, 
ki tekmujejo pri območnem preverjanju, 
najboljša ekipa pa se udeleži regijskega 
preverjanja, ki je bilo v prostorih OŠ Mo
ravče. Skrbimo za redno usposabljanje 
iz znanja prve pomoči bolničarjev, vodji 
ekip se udeležita dopolnilnega uspo
sabljanja, bolničarji pa že trenirajo, se 
seznanjajo z novostmi in se pripravljajo 
na regijsko preverjanje. Bolničarji se od
zovejo na povabila društev in krajevnih 

organizacij Rdečega križa za predstavitev TPO u uporabo AED.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Litija, ki zagotavlja prostor za trening naših bolničarjev.
Na povabilo Krajevne organizacije Rdečega križa Jevnica je ekipa bolničarjev 1.2.2019 njihovim 
članom in krajanom predstavila in opravila prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo učne
ga defibrilatorja.
  RKS OZ Litija

CVETLIČNI ARANŽMAJI OB DNEVU ŽENA
v Zasavskem varstveno 
delovnem centru pripra
vljamo cvetlične aranž

maje ob dnevu žena, košarice izdelujemo sami. Če želite 
podariti uni
katno dari
lo, ga lahko 
naročite pri 
nas na tel. 
059 334 950 in sicer do 5.3.2019. Na voljo imamo 
tudi pester izbor darilnega programa: drobižnice, 
torbice za ličila, copate in različen nakit po ugodnih 
cenah. Obiščete nas lahko tudi kadarkoli od 7. do 15. 
ure, od ponedeljka do petka v naši enoti Litija (SVC 
Šmelc). Veseli bomo vsakega naročila in prav tako 
obiska! 

Zasavski VDC  enota Litija

LIKOVNICA MARIJA SMOLEJ
Kot likovnica se je gospa Marija Smolej, leta 1965, zaposlila v Psihiatrični kliniki 
ljubljana, kjer je s svojimi delovnimi navadami in likovnim znanjem pripomogla 
uporabnikom k izboljšanju počutja. 
Pretanjena skrb za ljudi in opravljanje poslan

stva jo je pot pripeljala v Dom Tisje, že leta 1968. Pogostokrat 
tudi peš, kjer jo je sestra Agneta pričakala s kozarcem do

mačega soka 
in ji podala na
potke za delo z 
oskrbovanci.
Marijina nežna 
roka, estetski 
čut in jasen 
ris je ustvaril 
likovne ume
tnine. spretno 
je povezala Dom Tisje s svojo družino. Skupaj so 
ustvarjali akvarele in jih veliko podarili domu. Izo

bešene so po stenah Doma Tisje, katere nam pripomorejo ustvarjati 
toplino in domačnost.
Izostreni čut za sočloveka je v njej predra
mil še mnoge talente. Med drugim pisanje 
pesmi in proznih del, ki jih je objavljala 
tudi v domskih glasilih kje so tiste stezice.
Za dolgole
tno prosto
voljsko delo 
je Dom Tisje 
gospo Marijo 
smolej prija
vil na natečaj 
Prostovoljec 
leta 2012, 
prejela je pri

znanje s strani predsednika Boruta Pahorja.
vsi stanovalci in zaposleni bi se lepo zahvalili za njen doprinos in 
ji sporočili, da njeno kreativno delo predstavlja neprecenljivo vre
dnost. MARIJA HVALA

UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV

NLP LITIJA V MARCU ORGANIZIRA  
VELIKO TEKMOVANJE

Po lansko letni zelo uspešni organizaciji pokalnega turnirja, smo letos zopet 
pridobili zaupanje za izvedbo pokalnega turnirja za sezono 2018/2019. Na 

preteklem dogodku je zaplesalo preko 600 plesalcev iz cele Slovenije. 
letošnji pokalni turnir bo tako kot lansko leto v 
Športni dvorani Litija potekal 23. in 24. marca 
2019. v dveh tekmovalnih dneh se bo na parketu 
pomerilo med 400 in 600 plesalcev iz vse Slove
nije, pomerili pa se bodo v ti. street disciplinah in 
vseh starostnih skupinah. Zaplesali bodo plesal
ci v kategorijah hip hop, street dance show, bre
ake dance ter electric boogie. ker je dogodek na 
nacionalni ravni pričakujemo obiskovalce iz cele 
slovenije, saj plesalci s pokalnimi turnirji nabi
rajo točke, ki so pogoj za uvrstitev na Državno 
prvenstvo, kasneje pa na evropsko in svetovno 
prvenstvo.
Plesalci društva pa vztrajno nabirajo pokalne 
točke v hip hip in street disciplinah. Pokalni tur
nirji so potekali v novem mestu in ljubljani, kjer 
so s svojimi nastopi navduševali: Jaša Končar in 
Iris Peskar, ki tekmujeta v solo in duo disciplinah, 
Špela Polesnik kot street dance show plesalka, Inka Klinc Karničnik in Dominik Cilenšek v hip 
hopu, Anja Gorta in Maša Štrus v obeh kategorijah, Ala Cvetežar in Pia Štrus v street disciplini, 
Jaka Polesnik v hip hopu in street dance showu ter Laura Mahkovic Lamovšek in Ela Fink v hip 
hopu. Več o rezultatih na preteklih tekmovanjih in pokalnem turnirju v Litiji pa si lahko pogledate 
na naši Facebook strani.  Tadej PreMk

KRI REšUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI

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

RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce, na krvodajalsko akcijo,  
ki bo 6. in 7. marca 2019 v prostorih Zdravstvenega doma Litija. 

krI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni !

RKS območno združenje LITIJA

Človek je kot ljudsko zdra
vilo že zdavnaj uporabljal 
med in druge čebelje pri
delke: cvetni prah, propolis, 
matični mleček, vosek in 

čebelji strup. Apiterapija je veda o tem, kako si 
s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohra
njamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, pre
hranska dopolnila in naravna zdravila.. 

Med pomaga pri različnih bolezni
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki 
so ga proizvedle čebele. Čebele ga proizvedejo 
iz cvetličnega nektarja ali drugih izločkov živih 
rastlinskih delov ali pa iz različnih vrst mane, 
to je izločkov žuželk, ki so na živih delih rastlin. 
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so uživa
li med redno vsak dan po 15 gramov (1 žlico), 
povprečno živeli leto dni več kot tisti, ki medu 
niso jedli. Izsledki raziskave pri 8000 moških, 
povprečne starosti 65 let, so pokazali, da re
dni uživalci medu živijo v povprečju kar leto dni 
dlje, ker med vsebuje antioksidante, ki prepre
čujejo tvorbo krvnih strdkov in posledično je 
bilo manj srčnih in možganskih kapi. Zaščitne 
lastnosti medu, ki vsebuje veliko količino fla
vonoidov, so poznane že dalj časa. Fenolne 
spojine preprečujejo oksidacijo škodljivega ho
lesterola LDL, ki je glavni vzrok za poapnenje 
žil. Dokazano je, da naravne fenolne spojine 
zavirajo rast velikega števila bakterij. Priporo
ča se uživanje medu v primeru akutnih virusnih 
obolenj: prehlad, gripa, angina, ljudem, ki ima
jo motnje v prebavni cevi, npr. gastritis, zapr
tost, drisko, starejšim kot preventivno sredstvo 
proti krvnim strdkom, ki povzročajo npr. mož
gansko, srčno kap, ljudem po večjih operativ
nih posegih in izčrpanim. 

Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah 
ter ga pri tem obogatijo z različnimi fermen
ti, hormoni in antibiotičnimi snovmi. Cvetni 
prah spodbuja nastajanje rdečih in belih krv
ničk in krvnega barvila hemoglobina, pomaga 
imunskemu sistemu, deluje antioksidativno, 
preprečuje delovanje prostih radikalov in tako 
preprečuje nastanek in razvoj bolezni. Če ga 
pomešamo s tekočino, omogočimo boljšo 
absorpcijo hranilnih snovi. najbolj priljubljen 
je vmešan z medom v jogurt s svežim sadjem, 
kar zagotavlja izvrstno iztočnico za zdrav 
za četek dneva. Ureja delovanje črevesja, 
trdovratne driske se hitro ustavijo, pomaga 
pri slabokrvnosti, vzbuja tek, izboljšuje raz

položenje, živčnost in razdražljivost popustita, 
izboljšuje prekrvitev možganov, pospešuje rast 
in izboljšuje vid, učinkuje proti izpadanju las, 
pomaga pri obolenjih prostate. 

Matični mleček 
Matični mleček vsebuje približno dve tretjini 
vode (57–70 %) in tretjino suhe snovi. Suha 
snov (31–39 %) vsebuje aminokisline, ogljiko
ve hidrate, oligopeptide, encime, fitosterole, 

beljakovine, maščobe, želatine, mine
rale in vitamine, antioksidante, proti
bakterijske snovi, hormone in naravne 
konzervanse. Povečuje tek, odpornost 
organizma proti boleznim, spodbuja ra
zvoj in rast las, učinkovito blaži težave, 
ki so povezane s srcem, jetri ali želod
cem, znižuje količino skupnega in še po
sebej škodljivega holesterola. Odmerek 
matičnega mlečka je odvisen od staro
sti in vrste težave. Za odraslega človeka 

je navadno 250300 mg dnevno v dveh obrokih 
zjutraj in zvečer pred jedjo. 

propolis
Čebele nabirajo surovino za propolis na smol
natih delih nekaterih rastlin, npr. na topolu, 
kostanju, breskvi, smreki in drugih. 
Vsebuje: flavonoide, hidroksiflavone, hidroksi
flavanole, halkone, benzojsko kislino, derivate 
benzaldehida, cimetov alkohol, cimetovo kisli
no in derivate, terpene, alifatske ogljikovodike, 
nekatere elemente, sterole, sladkorje, amino
kisline, smole in balzame, voske, eterična olja, 
cvetni prah in vitamine (B1, B2, E, C).
Dosedanja številna medicinska poročila o pro
polisu dokazujejo, da je to uporabna snov, ki 
deluje proti številnim bakterijam, virusom in 
glivicam. Blaži vnetje, uničuje strupe, deluje lo
kalno anestetično in deluje proti razvoju raka
stih bolezni. s številnimi raziskavami v svetu so 
dokazali, da ima farmakološke učinke. Zaradi 
vsebnosti propolisa ga dandanes med drugim 
uporabljajo tudi za zdravljenje ran. uporablja
mo ga v obliki raznih mazil, alkoholnih in al
koholnoetrnih tinktur, emulzij pa tudi svečk 
(supozitorijev) in drugih oblik zdravil. Za zdra
vljenje sluznice požiralnika, želodca in čreves
ja uporabljajo emulzijo 5–10 kapljic tinkture v 
pol decilitra vode. Tinkture in vodnoalkoholne 
emulzije te snovi uporabljajo za razne premaze 
obolele kože pa tudi sluznice v ustni votlini in 
na dlesnih.
Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo 
že od nekdaj. Za stare civilizacije je imel med 
magično moč in je bil cenjen kot zdravilo. Tudi 
v zdajšnjem hitrem tempu življenja si lahko 
pomagamo z dejstvi, ki so jih poznali že naši 
predniki, in si s čebeljimi pridelki polepšamo ži
vljenje. Alergije na čebelje proizvode so redke, 
če ste alergiki, začnite s postopnim uživanjem 
čebeljih pridelkov in zaužito količino vsak dan 
povečujte.

Povzeto po: Kapš P. 2018. Zdravnik svetuje.  
Čebelarska zveza Slovenije, 34 str.



Hvala ti ker si bil moj mož.
Hvala ti za 22 let sreče.
Hvala ti za sto stvari.
ljubila te bom do konca svojiH dni.
Počivaj v miru in Pazi name
in na tri male afnice.
vedno tvoja diki-muli.

ZAHVALA
Življenjsko pot je v 68. letu starosti nepričakovano sklenil

IVAN KOLAR - POBA
26.3.1951 – 10.1.2019

tapetnik in glasbeni pedagog iz Litije.

Hvala govornikoma Marku Vidnjeviču in Ivi Slabe, pevcem Lipe, PGD 
Litija, Pihalnemu orkestru Litija, instrumentalistoma Dušanu Kotarju 
in Petru Pircu, Društvu upokojencem Litija, pevcem MePZ DU Litija, 
KUD Fran Levstik Gabrovka, MoPZ Gabrovka, OŠ Gabrovka-Dole, 
praporščakom, pogrebni službi ter gospodu župniku Jožetu Tomšiču 
za poslednje slovo na pokopališču in ganljivo pogrebno mašo. Hvala 
cerkvenim pevcem in organistu, nečakom za lepe spomine na strica 
Poba in vsem prijateljem, sorodnikom in znancem, ki ste nam stali 
ob strani. Z največjo hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Ne bomo te pozabili.

Neutolažljivi žena Marjana, sestri Beba in Tea, Benjamin,  
Barbara, nečaki in nečakinje, njegove afnice Ula, Tana in Loti  

ter ostali sorodniki in znanci.

Počivaj v miru

ZAHVALA

JANEZ LOVŠE
10.10.1954-18.1.2019

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

Žalujoči: žena Ivanka, sin Aleš z Natašo ter vnukinja Nika

ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
če lučke na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame

ALOJZIJE JERIČ
1952 – 2019

iz Kamnega Vrha

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna 
zahvala gospodu župniku Stanislavu Škufci, gospe Heleni Perko za 
poslovilne besede, dr. Tanji Ptičar, patronažni sestri gospe Mateji 
Okrogar ter gospe Darji in gospe Moniki iz Doma Tisje. Zahvala 
pogrebni službi KSP Litija za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

IVANE MAROLT
rojene Jerant

iz Jevnice
1927 – 2019

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem 
MDMB in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala g. župniku Božidarju Ogrincu za lep obred, g. Stanetu 
Lemutu za organizacijo pogreba, g. Jožetu Godcu za poslovilni govor, 
pevcem, trobentačema in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Zahvala tudi ZD Litija in UKC Ljubljana.

Vsi njeni

ostali so lepi spomini
in globoke, neizbrisljive sledi.

ZAHVALA
Tiho je odšla naša

PAVLA VIDMAR
roj. Pustotnik

5.5.1928 – 20.1.2019

Hvala vsem za dobre misli, izrečena sožalja, sveče. 
Hvala dr. Pajntarju, dr. Koprivi iz ZD Litija in osebju Internega 

oddelka Bolnišnice Trbovlje.

Na potovanje po zvezdnih poteh smo jo pospremili:
Milena, Sebastjan z družino, Jurij z Andersom  

in Max z Nežo.

»tudi meč svoj tok izje,
in razum duh utrudi,
in utrudi se srce
in življenje tudi.«

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija in tasta

SILVA SEMECA
23.9.1952 – 6.2.2019

Iskreno se zahvaljujemo za vso pomoč in podporo ob njegovi 
težki bolezni dr. Tanji Ptičar, patronažni sestri Tatjani, sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za podarjeno cvetje in sveče ter 
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo 
pot.

Njegovi: žena Lidija, sinova Damjan z Rosano in Matjaž z Eriko in 
njegovi ljubi vnukinji Emma in Anika

si kot sonce življenja sijala, 
za vse svoje ljubezen razdala.
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
Po dolgem trpljenju nas je zapustila naša draga mama,  

babica in prababica

AMALIJA PAVLA LUKAČ 
 iz Široke seti pri Vačah
5.5.1936 – 23.1.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, darove za svete 
maše ter za vse tolažilne besede. Hvala  župnikoma gospodu Ivanu 
Trnovcu in gospodu Martinu Cirarju z Gomilskega za lepo  opravljen 
mašni obred. Zahvala pogrebcem, vaškim pevcem za lepo petje ter 
gospe Sonji Zidar Urbanija za čuteče besede slovesa. Zahvaljujemo 
se tudi osebju ZD Litija za vse obiske in pomoč ter patronažni službi. 
Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše drage mame in jo v tako 
velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: sin Ivan z družino ter hčerke Danica,  
Hedi in Joži z družinami

IVANU KOLARJU V SLOVO
Ko se skleda življenja napolni in kane kaplja čez rob, se je treba posloviti, si 
reči zbogom in vse lepe spomine shraniti v srce. Tako smo v snežnem petko
vem popoldnevu za vedno rekli zbogom Ivanu kolarju, glasbenemu in pevske
mu prijatelju ter dolgoletnemu krajanu, s katerim smo si le štirinajst dni prej 
izmenjali čestitke in lepe želje v prihajajočem letu.
Njegova življenjska pot je bila pestra, polna nepričakovanih ovir in tegob, hkra
ti pa lepa, uspešna in polna družinske sreče.
Izučil se je za tapetnika in zelo mlad prevzel očetovo delavnico. Rad je imel ta 

poklic, vendar je bil prepričan, da zmore več. Tako je že odrasel ob delu dokončal dodiplomsko šolanje in pridobil naziv profesor glasbe 
in profesor defektologije. Bil je predmetni učitelj glasbe na Osnovni šoli Ljubljana – Šentvid, Osnovni šoli Litija in Gradec, ter defektolog 
na Osnovni šoli Litija, v enoti s prilagojenim programom, kot učitelj tehnične vzgoje.
vse do poškodbe noge je bil aktiven v Prostovoljnem gasilskem društvu litija, tudi kot poveljnik gasilcev in je poleg ostalih priznanj leta 
1995 prejel gasilsko plamenico 2. stopnje. najbolj in najdlje pa je deloval na področju ljubiteljske kulture in prejel mnogo priznanj. 
Zlato gallusovo značko, Valvazorjev srebrnik, Bronasto plaketo petra Jereba ter Zlato medaljo mednarodnega združenja glasbe-
nikov CISM na predlog Zveze slovenskih godb, saj je v največji krizi delovanja Litijske godbe napihala leta 1994, uspel ponovno združiti 
člane orkestra in je bil njen kapelnik vse do operacije noge v prvi polovici leta 1999. Zaradi Ivana je lahko godba praznovala najprej 100. 
obletnico in v letošnjem letu dosegla že 120. letnico obstoja.
Bil je tudi cerkveni pevec in organist, zborovodja MpZ gabrovka, Lipe Litija in Učiteljskega pevskega zbora Oš gradec Litija. 
Od leta 2008, ko je Mešani pevski zbor DU Litija prevzela žena Marjana, je bil nepogrešljiv basist, mnogokrat še harmonikaš, ko je 
spremljal številne društvene prireditve, predvsem pa pomočnik, svetovalec in korepetitor ter ženina velika moralna opora, saj problemov 
v takšnem zboru, kjer leta in bolezni znova in znova posegajo v zborovske vrste, nikoli ne zmanjka. Nastale težave sta z ženo vedno skupaj 
reševala, najprej onadva, da nam je bilo potem vsem lažje, čeprav njima tudi osebnih problemov zaradi zdrastvenih težav, kljub ljubezni 
in toplemu medsebojnem odnosu, ni manjkalo, pa tudi načrtov za prihodnost ne.
A žal se usoda ne ozira za našimi pričakovanji in ne sprašuje. Udari in sprejeti jo je treba. Ivana Kolarja ni več, njegov velik ter nesebičen 
doprinos k litijski kulturi pa bo ostal za vedno zapisan in spomin nanj neizbrisan.

v imenu vseh, ki smo ga poznali in spoštovali, Iva slaBe in Marko VIDNJEVIČ

usoden dan teman, te za vselej vzel je nam.  
si odšel v večni svet, tamkaj bogu pesmi pet.  
ne sijejo tvoje več oči, ne kot so sijale prejšnje dni. 
en sam trenutek vzel je tvoj pogled, ne sliši več 
tvojih se besed. neutolažljivo zdaj naše je srce,  
le spomin nate ostal bo do zadnjega dne.

Se kaplja čez rob je prelila življenja,
utopila vse želje in hrepenenja,
zastalo srce je, korak
in vse kar ti bil si za nas,
postalo spomin je, z njim del tebe 
za vedno ostal bo v nas.
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STEFAN JOKSIMOVIĆ NAJBOLJŠI KARATEIST V 2018

NADALJUJEJO SE TEKME ZA NASLOV  
DRŽAVNIH PRVAKINJ V ROKOMETU

V začetku marca se zaključuje redni del prvenstva za mlajše ekipe ŽRD Litija. Mlajše selekcije so 
v februarju odigrale vse tekme rednega dela, le mladinke bodo v začetku marca odigrale še dve 
tekmi. Članska ekipa s tekmami 1.b ženske rokometne lige nadaljuje v sredini marca (16. ali 17.) 
z gostovanjem v Ljubljani pri RK Olimpija.
Članice trenutno s 16 točkami (8 zmaga in 2 poraza) zasedajo drugo mesto v 1.b članski roko
metni ligi. Do konca prvenstva jih čaka še 6 tekem, prva že v sredini marca proti RK Olimpija. 
Mladinke so si na osmih tekmah 
priigrale 5 zmag in 3 poraze, kar jih 
uvršča na tretje mesto lestvice. Do 
konca rednega dela jih čakajo še štiri 
tekme. glede na razvrstitev in rezul
tate je pričakovati, da se bo ekipa 
v nadaljevanju prvenstva borila za 
razvrstitev od 1. do 6. mesta, ki se 
začne v sredini marca. Kadetinje v 
letošnjem letu nabirajo izkušnje za 
naprej. v konkurenci so najmlajše, 
saj v kategoriji letnika 2002/2003 
tekmujemo z ekipo sestavljeno z nekaj igralkami letnika 2003, večina pa je letnik 2004. Starejše 
deklice A so na zadnji tekmi remizirale proti ekipi iz Zagorja. na lestvici trenutno zasedajo 5. 
mesto. Pvenstvo se za njih nadaljuje v začetku marca. Mlajše deklice A so si na dosedanjih tek
mah priigrale 9 zmag, 1 poraz in 1 neodločen rezultat. V nadaljevanju prvenstva se bodo borile za 
najvišja mesta v državi. Mlajše deklice B, ki so najmlajša selekcija, ki igra v državnem prvenstvu, 
si resne tekmovalne izkušnje šele pridobivajo. Doslej so odigrale trinajst tekem in le dve izgubile. 
Željni novih rokometnih veščin pa so tudi najmlajši rokometaši in rokometašice, ki dvakrat na 
teden pridno vadijo na OŠ Litija. Na OŠ Gradec pa rokometno igro spoznavajo vsi učenci podalj
šanega bivanja.
spremljajte tekme naših ekip. koledar tekem in druge informacije najdete na spletni strani dru
štva www.zrdlitija.si ali na Facebook strani.  Športni pozdrav!

ŽENSKI ROKOmET

TENIs KLUB as

BOR ARTNAK DRŽAVNI PODPRVAK DO 16 LET
Bor Artnak je na Zimskem državnem prvenstvu do 16 let v Mariboru osvojil 2. mesto 

in naslov državnega podprvaka! Čestitamo! Bor Artnak, ki je napovedal boj za najvišja me
sta na državnem prvenstvu z zmago na predhodnem 
turnirju do 16 let, je pričakovanja vsekakor izpolnil, 
in 2. mesto ter naslov podprvaka v letu začetka na
stopa v starejši kategoriji je več kot odličen rezultat. 
Poleg tega je Bor Artnak že ob začetku sezone tudi 
najvišje uvrščeni slovenski igralec na Tennis Europe 
lestvici do 16 let, kjer je že na robu TOP 50 igralcev. 
Bor Artnak je v začetku februarja zastopal barve 
slovenije na evropskem ekipnem prvenstvu, kjer je 
v treh tekmah posamezno zabeležil dve zmagi, med 

drugim je 
premagal tudi trenutno 15. igralca z lestvice tennis 
europe in s tem napovedal, da se bo boril tudi za vrh 
tennis europe lestvice.
Odlično se je na Zimskem državnem prvenstvu do 
12 let odrezal Žiga Šeško, ki se je uvrstil v polfina
le in osvojil končno 3. mesto. Vstop v finale mu je 
preprečil kasnejši državni prvak Jani Retelj, ki je za 
zmago nad Žigom potreboval 3 nize. Odlično formo 
je v začetku februarja Žiga Šeško potrdil še na Odpr
tem prvenstvu do 16 let v Ljubljani, kjer je ugnal vso 
konkurenco in prepričljivo zmagal turnir in osvojil 1. 
mesto. Čestitamo!
Na državnem prvenstvu do 14 let se je Jaka Tomažin 

pri dečkih uvrstil v četrtfinale posamezno in v polfinale dvojic, Rina grošelj pa je bila uspešna v 
igri dvojic, kjer se je uvrstila v četrtfinale.
Po nekaj smole z žrebi na državnem prvenstvu je znova vzela stvari v svoje roke pia poglajen 
in se na Odprtem prvenstvu do 18 let uvrstila v polfinale in osvojila pokal za 3. mesto, ter s tem 
napovedala, da ostaja v boju za najvišja mesta na slovenski teniški 
lestvici do 18 let. Čestitamo! Na turnirju do 18 let je uspešno nasto
pila tudi 14letna Rina grošelj, ki se je uvrstila v drugi krog, tam pa 
je bila od nje uspešnejša 2. nosilka turnirja.
Člani so merili svoje moči na Odprtem prvenstvu v Krškem, kjer se 
je odlično odrezal Mark Mesarič, ki se je uvrstil v četrtfinale. Vstop 
v polfinale mu je po tesni borbi preprečil kasnejši zmagovalec tur
nirja Nik Cmager, ki je bil boljši z rezultatom 6:3 7:6.
Tenis klub AS Litija je tokrat gostil teniški turnir za najmlajše od 08
10 let, ki so merili moči v midi tenisu in tenisu do 10 let. Nastopilo 
je preko 50 otrok iz cele Slovenije, med drugimi tudi nekaj domačih 
tekmovalcev. Odlično sta se odrezali Taja Juvan, ki je v midi teni
su osvojila pokal za 3. Mesto in Maruša Vodišek, ki je osvojila 5. 
mesto. v tenisu do 10 let je bila Taja Juvan še boljša in se uvrstila 
v finale in osvojila pokal za 2. mesto. Maruša vodišek je v glavnem 
turnirju izgubila v 1. krogu, nato pa zmagala tolažilni turnir. Čestitke 
obema! Glavni sponzor turnirja v midi tenisu in tenisu do 10 let je 
bilo podjetje DON DON, ki je poskrbelo, da so se vsi nastopajoči posladkali z odličnimi krofi! Za 
obe dekleti boste lahko prišli navijat znova 09.03.2019, ko bosta merili moči na turnirju TZS do 
12 let, ki bo tokrat v organizaciji domačega kluba AS Litija v Litiji. Vabljeni !

MEDNARODNA TEKMOVANJA – Nik Razboršek v polfinalu
Na moškem ITF turnirju v Antalyi (15.000 $), so se organizatorji ves teden borili z vremenom, 
ko pa so končno lahko začeli s tekmovanjem je na turnirju odlično nastopil Nik Razboršek. v 

uvodnem srečanju je s 6:1 6:2 premagal Srba 
Gorana Markovića. Nato je v drugem krogu s 
6:4 6:4 premagal španskega povabljenca Luisa 
Gomara Monia ter se uvrstil v četrtfinale. Po 
krajšem počitku je odigral četrtfinalno srečanje 
s hrvaškim kvalifikantom Matejem Šabanovim 
ter ga premagal s 7:6(6) 6:3 in se uvrstil v pol
finale. Tam je Niku nastop preprečila bolezen. 
Dobil je temperaturo in močan glavobol, tako 
da je moral polfinalno srečanje predati. Želimo 
mu hitro okrevanje!

Maruša Vodišek, trenerka 
Oksana Juvan in Taja Juvan

Na sliki Bor Artnak državni podpravk do 16 let

Na sliki Bor Artnak z reprezentanco Sloveni-
je na evropskem prvenstvu

Na sliki Nik Razboršek, polfinalist ITF v Antalyi

JUDO KLUB LITIJa

KaRaTE

JUDOISTI IZ LITIJE USPEŠNO ZASEDLI DRUGO MESTO NA 
MEDNARODNEM TURNIRJU APOLON OPEN 2019

V nedeljo, 3.2.2019 so se judoisti iz Litije udeležili množičnega turnirja v Hočah  Apolon Open 
2019. Skupno z botrskim klubom iz Komende so se uvrstili na visoko 2. mesto izmed vseh 56 so

delujočih klubov, takoj za domačim orga
nizatorjem Judo klubom Apolon Hoče. Po
leg te zmag, je predsednik kluba in glavni 
trener Boštjan veinhandl prejel pokal za 
najboljšega trenerja turnirja. tekma apo
lon open je ena izmed najbolje organizi
ranih judo tekmovanj v sloveniji in tujini, 
saj kljub množični udeležbi in velikim šte
vilom gledalcev vse poteka tekoče in brez 
zapletov. Tekmovanja se je udeležilo 31 
naših tekmovalcev, ki so se odlično borili 
na težki mednarodni judo tekmi in se sku
pno borili za osvojeni pokal. tekmovalo je 
kar 510 
tekmo
valcev 

iz 54 klubov in 10 držav (Slovenija, 
ukrajina, slovaška, Italija, avstrija, 
Madžarska, srbija, Črna Gora, Hrvaška 
ter Bosna in Hercegovina). skupno 
drugo mesto nam je prineslo 5 zlatih, 
4 srebrne, 5 bronastih kolajn in osta
le dobre uvrstitve v kategorijah u10, 
U12, U14 in U16. Čestitamo vsem 
borcem za pogum in uspešne borbe.
REZULTATI: cicibani/ke (U10): Nikola Stjepanović  3. mesto; Voranc La
jovic  3. mesto
mlajši dečki in mlajše deklice (U12): Tian Cizerle  3. mesto; Tevž Kristan 
 5. mesto  

katarina kuMer

2019 ZA NK LITIJA 90 LET OBSTOJA
V NK Litija v začetku februarja ve
čina selekcij že v trenažnem pro
cesu za bližajoči spomladanski del 
prvenstva. Prestopni rok je do 15. 

februarja, a večjih igralskih sprememb ni na vi
diku, saj je praksa, da na polovici sezone igral
ci klubov ne menjajo. v t.i. zimskem premoru 
so bile mlajše selekcije zelo pridne s številnimi 
udeležbami na turnirjih. 

treningi so se izvajali edino v dvorani, zato je 
želja čim prej zaključiti projekt umetne trave 
(igrišča dim. 22 x 42 m) med objektom in glav
nim igriščem, ki smo ga začeli v zaključku leta. 
Igrišče je pripravljeno za položitev trave, v sklo
pu del za leto 2019 pa je predvidena še uredi

tev okolice, postavitev zaščitnih mrež, menjava 
golov na glavnem igrišču in druge drobne stva
ri, ki bodo pripomogle k bistveno boljši zunanji 
podobi območja NK Litija. Tokrat smo načrte 
in izvedeno delo zgolj omenili, v naslednjih šte
vilkah pa bomo pripravili zaključno poročilo, ko 
bodo dejansko tudi vsa načrtovana dela zaklju
čena. Za NK Litija bo šlo za ogromno pridobi
tev, katera je bila želja vseh zadnjih 15 let. 

Zavedamo se, da tako kot je 
pomembna infrastruktura, 
je pomemben tudi trenerski 
kader in vlaganje vanj, zato 
imamo željo v letu 2019 pri
dobiti kakšnega dodatnega 
trenerja za delo v mladin
skem pogonu, saj je zanima
nje za nogomet v litiji ponov
no vse večje in v prihodnje 
si nadejamo samo še več 
otrok, ki bo aktivno pričelo z 
igranjem nogometa. 
Zavedamo se, da je potrebno 
delati poleg članske ekipe še 
več na mladini, kot to delajo 

tudi ostali nogometni klubi po sloveniji.
naj spomnimo, da nk litija letos praznuje 90 
let, kar NK Litija uvršča med najstarejše klube 
v Sloveniji. Tudi tukaj UO NK Litija že pelje do
ločene aktivnosti, a več v prihodnjih mesecih.

UO NK Litija, Gregor Zavrl, predsednik

23. januarja 2019, v laškem je karate zveza slo
venije priredila slavnostno podelitev karateIst 
LETA 2018 najboljšim karateistom preteklega 
leta.

Med vsemi nagrajenci je 
izstopal Stefan Joksimović, 
saj je ponesel dvojni na
slov najboljšega karateista 
v letu 2018, in sicer v dveh 
kategorijah, mlajši člani in 
člani. Stefan si je priznanji 
priboril z zmago na Balkan
skem prvenstvu, tretjim 
mestom na svetovnem 
pokalu za mladince Youth 
league, ter naslovom dr
žavnega članskega prva
ka, ter ostalimi številnimi 
zmagami na mednarodnih 
tekmovanjih v letu 2018.
Med njegove vidnejše re
zultate spadajo še:
2014  WKF Youth World 

Cup Umag, 1. mesto (kadeti)
2015  WKF Youth World Cup Umag, 3. mesto 
(mladinci)
2016  Balkansko prvenstvo Sarajevo, 2. mesto 
ekipno borbe (U21)
2017  WKF Youth World Cup Umag, 3. mesto 
(U21), ter večkratni naslovi državnega prvaka v 
različnih starostnih kategorijah.
Od 8. do 10. februarja 2019 se je odvijalo Evrop
sko mladinsko prvenstvo v karateju v aalborgu na 
Danskem. Stefan, kot izbrani predstavnik v kate
goriji U21 +84 kg zastopa Slovenijo in Slovensko 
reprezentanco. Ob tej priliki se iskreno iz srca 
zahvaljujemo podjetju DIMER, d.o.o. iz grosu-
plja, ki je Stefanu omogočilo odhod na Evrop-
sko mladinsko prvenstvo. 
Stefan je tudi na reprezentančnem seznamu za 

Evropsko člansko prvenstvo, ki bo že v marcu 
2019 v Španiji. Pred tem se bo udeležil pomemb
nega tekmovanja v Salzburgu, v prestižni katego
riji tekmovanj serij a, na katerih se vsak nastop, 
predvsem pa zmaga obrestuje s pomembnimi 
točkami za Olimpijske igre in uvrstitev med pre
stižnih Top 100 na WKF lestvici. V marcu bo tudi 
eno pomembnih domačih tekmovanj v Laškem, 
Slovenija Open.
stefan je te dni prejel povabilo in obvestilo, da je 
uvrščen na seznam za Evropske olimpijske igre, 
ki se bodo odvijale konec junija 2019 v Minsku, 
v Belorusiji. sicer je tekmovalni koledar za leto 
2019 izredno zanimiv in poln izzivov, z veliko 
več tekmovanj v tujini, ki so izredno pomembna 
za nabiranje izkušenj in točk, udeležba pa je žal 
pogojena in odvisna od finančnih zmožnosti. Tek
movanja serij a in Premier lige so tekmovanja, 
ki so izredno pomembna za točkovanja, le ta pa 
se odvijajo v Franciji, Španiji, Turčiji, Čilu, Rusiji, 
kanadi, tokiu, Maroku, na kitajskem. Poleg teh 
tekmovanj so še Člansko balkansko prvenstvo v 

Srbiji, Svetovani pokal na Hrvaškem, Mediteran
ske igre v Turčiji, Mladinsko svetovno prvenstvo v 
Čilu….vmes pa še druga mednarodna tekmovanja 
doma in v tujini, vendar veliko bližje in finančno 
bolj uresničljiva.
Novi, višji cilji terjajo večje izzive, več dela, pred
vsem pa drugačno strategijo in spremembe za 
dosego le teh višjih ciljev, tako je tudi stefan z 
novim letom postal član Karate kluba Žalec.

Biljana JOKSIMOVIć

Foto: Aco J.
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KUpIM razne stare predmete, odli
kovanja, medalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, stare raz
glednice, kipce, slike, nakit, kovan
ce, knjige in druge starejše drob
narije, ki jih morda ne potrebujete 
več.  051 740 430

MaLI OgLasI

SEČNJA IN  
SpRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.  
les tudi odkupujemo in izdelujemo 
gozdne poti. Po dogovoru možen 

tudi odkup na panju.

gOZDARSTVO primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,  

gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke iz meseca januarja 2019 bodo prejeli 
stenski koledar akademskega slikarja Jožeta Megliča, 
ki ga je izdala Tiskarna ACO. Koledar prejmejo v Tiskarni 
ACO v Litiji.

1. Mateja Jančar, Kresniški vrh 1b, Kresnice
2. Andreja Bučar, Gobnik 27, Gabrovka
3. Janez Škrabanja, Vače 79, Vače

Težje besede:  AŠERA, AIKEN, UMKA, NAMUR, 
KURIKULUM, ELIEL

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.3.2019 na nas lov ured -
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 
stenski koledar akademskega slikarja Jožeta Megliča, 
ki ga je izdala Tiskarna ACO. Koledar prejmejo v Tiskarni 
ACO v Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 219

21. ČRKA 
ABECEDE

NEMŠKI 
FILOZOF 

(GEORGE)

MORALA, 
ETIKA

(STARINSKO)

ŽENSKO
IME

NADALJE-
VANJE 
GESLA

SNOV NA 
POVRŠINI 

SNEGA

REKA V 
ČRNI GORI 

(SOTOČNICA 
PIVE)

SLOVENSKA 
IGRALKA 
KRANJC

VIGOVEC

PISATELJICA 
NJATIN

MAHJNA 
ŽILA

SLIKAR ŠUBIC POVRŠINSKA 
MERAAMERIŠKI 

PISATELJ 
(CONRAD)

ARABSKI 
ŽREBEC

13. ČRKA 
ABECEDE

PRISTANI-
ŠČE 

V KANADI

JAPONSKA 
ISKALKA 
MORSKIH 
BISEROV

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
NIKELJ

HRIB PRI 
BEOGRADU 
TV STOLP

VEČJI KOS 
POHIŠTVA

LJUDSKI 
ODBOR

PISATELJ 
CANKAR

JADRANSKI 
OTOK KORALNI 

OTOK Z 
LAGUNONOVINARKA 

BIZILJ

PRIPADNICA 
TAMILOV

POKRAJINA 
V 

BOLGARIJI

REKA V 
SIBIRIJI 
(PRITOK 
IRTIŠA)

MOLIBDEN

PLANINA 
V SRBIJI 
(BITKA)

NEMŠKA 
PISATELJICA 

SEIDEL

KRAJ NA ZA-
HODU LITIJE PREBIVALEC 

ATIKEITALIJAN-
SKA TV

JANEZ
CORN

VELETOK V ZA-
HODNI EVROPI

FENIČANSKA 
BOGINJA

NORINA 
RADOVAN

ARHITEKT SAA-
 RINEN (NI EERO)

ULTRA 
ZVOČNA 

NAPRAVA

VLADAVINA 
EMIRJA

KRAJ PRI 
BEOGRADU

KRATEK 
ŽIVLJENJE-

PIS

NASPROTJE 
DURA

ITALIJA

PISATELJICA 
PEROCI

IVAN
VIDIC

GLAVNI 
VEZNIK PRI 

NAŠTEVANJU

NOGOMETAŠ 
KARIČ

HLADNO 
OROŽJE

RENIJ RADIJ

AMERIŠKI 
IGRALEC
(DULEA)

KAREL 
ERJAVEC SLOVENSKI 

TENISAČ 
(BLAŽ)VANADIJ

NADALJE-
VANJE 
GESLA

AMERIŠKI 
IGRALEC 
(ARKIN)

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: 01/8983843 

• glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

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

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

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

pRODAM skoraj novo usnjeno 
posteljo z letvicami in vzmetnico 
– 160 cm x 200 cm – ugodno.
GSM: 031 710 842

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

GSM: 031 630 931

pRODAM vinograd v Preski nad  
kostrevnico, velik 10 arov.
GSM: 031 777 189

ŽUpNIJA HOTIČ DOLgOROČNO 
ODDA 1. nadstropje (3 sobno 
stanovanje) župnišča Hotič v sku
pni površini cca 100m2, najraje 
veliki družini. Možnost uporabe 
vrta in pomožnega objekta. Inf.: 
031 474 938

KK LITIJA V RAZIGRAVANJE  
ZA UVRSTITEV V 2. SLOVENSKO  

KOŠARKARSKO LIGO 
V sredo 6.2.2019 je članska ekipa KK Litija odigrala zadnja tekmo v prvem 

delu prvenstva. V Ljubljani je premagala Ježico z rezultatom 92:61. V obdobju od oktobra 
2018 do februarja 2019 je odigrala štirinajst prvenstveni tekem v 3. SKL skupina Center. 
3.SKL je razdeljena v tri skupine Zahod, Center in Vzhod. V vsaki skupini je osem ekip.
Člani KKL so dosegli trinajst zmag in doživeli en poraz. Na začasni lestvici so prvi v skupini 
Center in so se uvrstili v skupino šestih ekip (iz vsake skupine po dve ekipi, ki prenesejo 
rezultat medsebojnega srečanja s seboj). 

ZAČASNA LESTVICA 1 dela 3. SKL – Center
ekipa Število tekem Zmage Porazi Točke 
litija 14 13 1 27
ljubljana 14 13 1 27
Jesenice 14 8 6 22
Črnomelj 14 7 7 21
Janče 14 5 9 19
krvavec 14 5 9 19
Ježica 14 3 11 17
globus 14 2 11 16

v nadaljnje tekmovanje za uvrstitev v 2.skl se je poleg ekipe litija, uvrstila tudi ljubljana. 
Iz skupine Zahod imajo možnosti še ekipe Nova Gorica, Postojna in Hidria (Idrija), iz skupine 
Vzhod Vojnik, Radenska (Murska Sobota), Konjice (Slovenske Konjice) 
Drugi del tekmovanja se začne 2. oz. 3 marca 2019. KK Litija bo odigrala še osem tekem z 
nasprotniki iz skupin Zahod in Vzhod. Točen razpored tekem bo objavljen na spletni strani KK 
Litija: https://www.kosarkarskiklublitija.net/kklitija/ in spletni strani KZS: http://www.
kzs.si/clanek/Tekmovanja/3.SKL/cid/69.
Vstop na vse domače tekme je prost, zato prosimo vse ljubitelje športa in košarke, da si 
ogledajo košarkarske tekme ter pomagajo domači ekipi k uvrstitvi v 2. Slovensko košarkar
sko ligo.
V sezoni 2018/2019 se je članska ekipa KK Litija uvrstila med dvanajst najboljših ekip v 
pokalu SPAR, kar je največji uspeh domače ekipe v pokalnem tekmovanju.

košarkarski klub litija 

TEMATSKI VEČERI V ŽUPNIJI KRESNICE
predavanje gospoda Ivana Sivca o Dr. Francetu prešernu

V dneh pred kulturnim praznikom, točneje 4. februarja nas je obiskal priznani pisatelj, gospod 
Ivan sivec. gospod Ivan sivec je najbolj plodovit slovenski pisatelj, saj je napisal 150 knjig, od 
tega 52 knjig za mladino in 98 knjig za odrasle ter več kot 2500 besedil za glasbo, več sto pravljic 
in humoresk. gospod sivec nam je zaupal, kako ujame iskrico pisateljskega navdiha in razkril 
koliko trdega dela in raziskav je potrebnih, kadar v svojih knjigah opisuje zgodovinske osebe in 
dogodke. Z velikim spoštovanjem nam je govoril o največjem slovenskem pesniku Dr. Francetu 
Prešernu in pomenu njegovega dela za Slovence. Zaupal nam je tudi nekaj prigod iz svojega doži
vljajsko bogatega življenja ter se s hvaležnostjo spomnil svoje že pokojne profesorice slovenščine 
gospe Anice Razpotnik, ki ga je še kot učenca vzpodbujala k pisanju. Preživeli smo lep večer v 
njegovi družbi, pritegnil nas je zlasti s svojo iskrivostjo in dobro voljo.
V mesecu marcu nadaljujemo s tematskimi večeri, več informacij dobite na spletni strani zupnija
kresnice.rkc.si! Lepo povabljeni!  Leonida RAZPOTNIK

Na Kmetiji Šraj imamo naprodaj jarkice  mla
de kokoši tik pred nesnostjo, cepljene proti 
osmim boleznim, so mirne narave in navaje
ne na ljudi. trenutno so na voljo rjave in bele 
(Leghorn). Nudimo tudi brezplačno dostavo v 
Litijo in po dogovoru na dom. Dostave bodo v 
prvi polovici marca. Naročila in informacije: 
031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.  



KGZ LITIJA z.o.o.
Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DOBRODOŠLI V TRGOVINAH KGZ LITIJA!

»VABLJENI NA HIŠNI SEJEM KGZ LITIJA«
DOM MARKET ŠMARTNO, 27.2.2019, med 9.00 in 13.00 uro

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

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

SIR EDAMEC
4,99 €/Kg

DASH - tekoči  2,32 L
8,99 €

MOKA Posebna 1 Kg
0,89 €

SLADKOR  1 kg
0,69 €

BRIKETI za mačke 2 Kg
2,99 €

ČOKO 500 g   
3,19 €

TUNA v Oliv. olju 6 x 80 g
6,29 €

MILKA LEŠNIK 270 g
2,29 € 

BARCAFFE  400 g
3,99 €

OLIVNO OLJE 1 L
6,99 € 


