Iz uredništva ...

Želimo vam veselja polne
velikonočne praznike, obilo pirhov
in ostalih dobrot ter notranjega
miru, zdravja in sreče.
APRIL 2019• številka 4 • leto 21

www.obcan-litija.si

novice iz občine litija

Ob 27. aprilu »Dnevu
upora proti okupatorju«
in 1. maju »Prazniku dela«
vsem občankam in občanom
čestitam in želim
prijetno praznovanje.
Župan Občine Litija Franci Rokavec
s sodelavci občinske uprave

Tradicionalno prvomajsko
srečanje na Sitarjevcu
in Goliščah

Prispevke pošljite do 08.05.2019
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

POHOD PO
OGLARSKI
POTI

1. maja 2019 vabljeni na tradicionalno prvomajsko
srečanje na Sitarjevec, kjer bodo člani Prostovoljnega
gasilskega društva Sava poskrbeli za dobro hrano
in pijačo, za živo glasbo pa ansambel SPEV.

V soboto 18.5.2019

Prav tako ste vabljeni na tradicionalno prvomajsko
srečanje na Golišče, kjer vas letos gosti krajevna
skupnost Kresnice. Pričetek kulturnega programa
ob 11. uri, poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo!

19. tradicionalni
Pohod po oglarski poti

DRAGE OBČANKE
IN OBČANI !
Voščim vam vesele in mirne
velikonočne praznike. Naj vas
velikonočno praznovanje
napolni z novim upanjem
in radostjo.

DAN SLOVENSKE ZASTAVE NA
GEOSSU - PRAZNIK IN TRADICIJA

bo potekal že

Start bo med 7. in 9. uro
pred lovsko kočo na Dolah
pri Litiji.
(Več na 15. strani)

IZ VSEBINE …

Franci Rokavec
Župan Občine Litija
skupaj s sodelavci in člani občinskega sveta

POMEMBNA
OBVESTILA
JP KSP LITIJA
STRAN 2

AKTIVNI V
OŠ LITIJA
STRAN 4
(Več na 9. strani)

Slavnostni govornik predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca

Ob 171 letnici izobešanja slovenske narodne zastave je letos
prav na dan slovenske zastave, (7. april) potekala slovesnost v
Geometričnem središču Slovenije v Sp. Slivni. Prireditev, že vse
od leta 1998, organizira društvo Heraldica Slovenica, ki ga vodi
Aleksander Hribovšek. Precejšnje število ljudi z zastavami v rokah se je zbralo v središču države Slovenije, ki so z zanimanjem
spremljali program, ki so ga oblikovali: orkester slovenske vojske, kulturna društva občine Moravče, Tone Kuntner, konjeniki,
motoristi, narodne noše, zbor zastavonoš (učenci OŠ Gradec)
in praproščakov slovenskih občin in veteranskih združenj ter
vojaki. Kresniški župnik dr.Božidar Ogrinc pa je opravil blagoslov zastave in vseh praporov.
(Več na 2. strani)


90 let vrtca
litija
STRAN 10

ŠD SAVA
PRI LITIJI VABI
(Več na 6. strani)

STRAN 12
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

POROČILO O SPREMLJANJU SKLADNOSTI IN ZDRAVSTVENE
USTREZNOSTI PITNE VODE ZA LETO 2018

(Nadaljevanje s 1. strani)

DAN SLOVENSKE ZASTAVE NA
GEOSSU - PRAZNIK IN TRADICIJA

Zastavo z belo, modro in rdečo barvo smo Slovenci dobili marca
1948, določili so jo slovenski izobraženci na Dunaju. 7. aprila
1848 jo je v družbi prijateljev izobesil študent Lovro Toman na
Wolfovi ulici v Ljubljani kot protest proti nemški zastavi, ki so
jo istega leta izobesili na ljubljanskem gradu privrženci Nemcev.
Na Geossu sta vse prisotne najprej pozdravila župana Franci
Rokavec – župan občine Litija in Milan Balažic – župan občine Moravče. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega
sveta Alojz Kovšca, za katerega je zastava simbol, ki sega dlje
od državnotvornosti, saj jasno ponazarja tudi slovenski značaj.
Vsako leto se prireditve na GEOSSU udeležuje tudi EU poslanka
Romana Tomc, ki je nagovorila množico z besedami, da ni naključje, da je prireditev prav v središču Slovenije na Geossu kjer so
na pomniku vklesani verzi slovenske himne, zasajena slovenska
lipa, slovenski grbi in drugi simboli slovenstva in kot je srce center življenja, tako je Geoss simbolno srce naroda in slovenske države. Vse prisotne je nagovorila tudi kandidatka za EU poslanko
dr. Alenka Forte.

ODVOZ ODPADNEGA PAPIRJA
TER KARTONSKE IN PAPIRNE
EMBALAŽE PO SISTEMU OD
VRAT DO VRAT

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
obvešča uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki,
da bomo v letu 2019 postopno nameščali namenske zabojnike
za zbiranje odpadne papirne in kartonske embalaže ter papirja.
Zabojniki so črne barve z modrim pokrovom volumna 120 in
240 litrov. Gospodinjstvom z do dvema članoma bomo namestili
120 litrski zabojnik, gospodinjstvom z več kot tremi člani pa
240 litrski zabojnik. Tovrstne
frakcije komunalnih odpadkov
vam ne bo treba več odnašati
na ekološke otoke, kajti javno podjetje jo bo odvažalo po
sistemu od vrat do vrat. Ko bo
posamezno območje (rajon odvoza) opremljen z tovrstnimi
zabojniki bomo zagotovili enkrat mesečni odvoz. Z urnikom
odvoza iz posameznega rajona vas bomo seznanili naknadno
preko spletne strani javnega podjetja: www.ksp-litija.si
V zabojnik z modrim pokrovom odlagamo:
•	časopise, revije, zvezke, knjige, prospekte, kataloge,
pisemske ovojnice, pisarniški papir, ovojni papir, papirnate
nakupovalne vrečke, papirno in kartonsko embalažo…
Med odpadni papir in papirno ter kartonsko
embalažo ne sodi:
• kartonska votla embalaža tekočin (tetrapak),
• kopirni (indigo), povoščeni in plastificirani papir,
• celofan, tapete,
• higienski papir (servietki, robčki, brisačke),
•	od živil pomazana ali prepojena papirnata ter kartonska embalaža, papirnati in kartonski krožniki, pladnji in kozarci za
enkratno uporabo,
• vreče lepil, cementa, apna, krmil… 
KSP Litija d.o.o

na sistemih oskrbe s pitno vodo na območju občine Litija, ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o.
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. (v
nadaljevanju: upravljavec) zagotavlja nadzor nad skladnostjo in
zdravstveno ustreznostjo pitne vode v okviru notranjega nadzora na vseh sistemih javne oskrbe s pitno vodo s katerimi upravlja.
Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj,
ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih Točkah – KKT in kontrolnih
točkah - KT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

1
2

Sestavni del HACCP načrta je tudi Program odvzema vzorcev pitne
vode.
Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode, v posameznem
oskrbovalnem sistemu, je prilagojeno povprečni dnevni porabi pitne
vode. Storitev odvzema vzorcev pitne vode in nadaljnje preiskave je
v letu 2018 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s
katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo.
Poleg notranjega nadzora pa Ministrstvo pristojno za zdravje zagotavlja spremljanje pitne vode – monitoring, s katerim se preverja, ali
pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št.
19/04, 35/04, 26704, 92/06 in
PITNA VODA – REZULTATI NOTRANEGA NADZORA 2018 - Upravljavec: KSP Litija d.o.o.
25/09) (v nadaljevanju: Pravilnik
Kemijska
o pitni vodi), zlasti zahteve za mejpreskušanja:
Mikrobiološka preskušanja: število vzorcev
Vodovodni sistem Distribu- Število
ne vrednosti parametrov, določene
število vzorcev
Oskrbovalno
cija vode: uporab- Dezinfekcija
v Prilogi I, Pravilnika o pitni vodi. Nom3/dan nikov
območje
NeVsi skladni
Vzrok
Ukrep
Vsi Neskladni
silec monitoringa v letu 2017 je bil
Koliformne bakterije;
Nacionalni inštitut za javno zdravje
LITIJA ŠMARTNO
1.214 8.500 plinski klor 27
1
vzorec odvzet na
Čiščenje zajetij
2
0
(NIJZ), izvajalec pa Nacionalni lazajetju pred pripravo
boratorij za zdravje, okolje in hrano
KRESNICE - Kresniški vrh
98
940 NaOCl
8
0
1
0
(NLZOH).

3 GOLIŠČE

24
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ni doziranja
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0

-

-

1

0

4 MALA GOBA

12

80

ni doziranja

3

0

-

-

1

0

5 KONJŠICA
6 VAČE

8

138

ni doziranja

3

0

-

-

1

0

75

400

ni doziranja

6

0

-

-

1

0

-

-

7 SLIVNA

13

80

NaOCl

1

0

8 ČATEŠKA GORA

10

105

ni doziranja

4

0

9 RIBČE

24

340

UV + NaOCl

6

1

57

550

NaOCl

14

1

8

48

7

2

78

445

15

3

10 GABROVKA
11 VODICE (Litija)
12 HOTIČ

ni doziranja
NaOCl

E-coli in Enterokoki;
Prekuhavanje od
vzorec odvzet na
zajetju pred pripravo. 25.10.2018 do 28.11.2018
Enterokoki in
Prekuhavanje od 11.7.2018
Koliformne bakterije
do 30.8.2018
Prekuhavanje od 1.1.2018
E-coli in
do
5.2.2018
in 23.8.2018
Enterokoki
do 31.12.2018
Enterokoki, Clostriod 1.1.2018
dium perfringens in Prekuhavanje
do 4.9.2018
Koliformne bakterije

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Skrajšano Poročilo o notranjem
nadzoru za leto 2018 po posameznih sistemih za oskrbo s pitno vodo
podajamo v obliki tabele. Poročila
v daljši obliki, skupaj z rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih
preskušanj odvzetih vzorcev pitne
vode v okviru notranjega nadzora in
v okviru monitoringa za posamezne
vodovodne sisteme, pa so dostopna na spletni strani upravljavca
www.ksp-litija.si
Pripravila: KSP Litija d.o.o., Marta
Peršin, univ.dipl.kem.

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obvešča uporabnike, da je z marcem 2019 pričelo z rednim prevzemanjem

komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, prevzemom blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE
(v nadaljevanju: MKČN) ter pregledovanjem MKČN, najmanj enkrat na tri leta.
Redno praznjenje greznic in odvoz blata izvajamo za vse objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo na celotnem območju občine
Litija. Odvoz bomo izvajali po planu, najmanj enkrat na tri leta. O dejnskem datumu odvoza bomo uporabnike obvestili pisno najmanj 15
dni pred predvidenim odvozom.

GRADNJA VODOVODA V KS KRESNICE
IN KS GABROVKA

V sklopu izgradnje-širitve vodovoda Kresnice je občina Litija v
letu 2018 pridobila gradbeno dovoljenje in pristopila k izvedbi.
Zgradil se je nov cevovod v skupni dolžini cca 500 m, vključno
z rekonstrukcijo odseka občinske lokalne ceste. Trenutno se
gradi nov vodohran kapacitete 100 m3, ki bo nadomestil dosedanjega, ki je dotrajan. Po izgradnji le-tega bo zagotovljen
ustrezen tlak vode za naselje Kresnice (zgornja cona) ter hkrati
ustrezna požarna varnost naselja. Sočasno, ob izgradnji vodovoda in rekonstrukciji lokalne ceste, je bilo položeno optično
omrežje za naselje Kresniški Vrh.

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. z januarjem 2019, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Ur.l.RS,št.:98/2015) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur.l.RS, št.: 87/2012 in 109/2012) uvaja redno prevzemanje 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 občine Litija in
Šmartno pri Litiji. Odvoz bomo izvajali po vnaprej določenem programu po občinah in naseljih, najmanj enkrat na tri leta. O terminu odvoza
bomo uporabnike obvestili pisno najmanj 15 dni pred načrtovanim odvozom.
Storitev bomo uporabnikom zaračunavali mesečno glede na porabljeno količino pitne vode izmerjeno na obračunskem vodomeru. V kolikor se
poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, ali javno podjetje s podatkom ne razpolaga, bo izračun na podlagi števila prijavljenih
oseb ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

TRANSPORTNI
VODOVOD
GABROVKA
TIHABOJ

V sklopu izgradnje transport
nega vodovoda Gabrovka-Tihaboj, se bo zgradil nov
cevovod v dolžini cca 2.5
km ter izvedla rekonstrukcija obstoječega vodohrana
Rigelj, z ureditvijo črpališča in asfaltiranjem občinske ceste
(predstavlja dostop do vodohrana). Po zaključku investicije se
bo zagotovil občanom naselja Tihaboj nov vodni vir, ustrezen
tlak ter tudi ustrezna požarna varnost naselja.

JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV NA RELACIJAH GABROVKA-LITIJA
IN VAČE-LITIJA

Občina Litija je v sodelovanju s SŽ ŽIP d.o.o in Ministrstvom
za infrastrukturo v lanskem letu uvedla javni linijski prevoz potnikov na relacijah Gabrovka-Litija in Vače-Litija ter v obratnih
smereh.
Maja 2018 sta bili zadnja jutranja vožnja iz Gabrovke in prva
popoldanska iz Litije na željo občanov podaljšani do Zdravstvenega doma Litija. Občani, ki so namenjeni v Zdravstveni dom
Litija, lahko tako uporabijo zadnjo jutranjo vožnjo iz Gabrovke in
prvo popoldansko iz Litije.
Vsi uporabniki prevozov na relacijah Gabrovka-Litija in Vače-Litija pa lahko, če se želijo pripeljati do ZD Litija, po potrebi
kombinirajo vožnje z železniškim avtobusom, ki je vezan na vozni red vlaka. Vozni red železniškega avtobusa je objavljen na
spletni strani http://www.sz-zip.si/podrocja-delovanja/cestni-prevozi-in-servis-vozil.

Novembra 2018 je bila linija Vače-Litija na vseh treh jutranjih in
popoldanskih vožnjah podaljšana do Slivne.
Vozna reda na relacijah Gabrovka-Litija in Vače-Litija sta objavljena na spletni strani https://www.litija.si/post/135975.
Ob tem občane obveščamo, da bodo brezplačni prevozi predvidoma zagotovljeni še najmanj do konca maja 2019. Kasneje se predvideva uvedba enotne vozovnice po ceni 1 € za
vožnjo.
Takoj, ko bo pridobljeno soglasje Ministrstva za infrastrukturo,
se načrtuje podaljšanje zadnje jutranje in prve popoldanske vožnje na relaciji Gabrovka-Litija do Spodnjega Loga.
O morebitnih spremembah voznega reda in drugih pogojih glede prevozov bodo občani sproti obveščeni preko spletne strani
Občine Litija in časopisa Občan.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE / AKTUALNO

1. SEJA KLUBA ŽUPANOV PRI SLOVENSKI
LJUDSKI STRANKI

V Medgeneracijskem središču ŠMELC v Litiji je potekala prva seja Kluba županov pri Slovenski
ljudski stranki. Na seji je bil prisoten tudi predsednik stranke Marjan Podobnik in po konstituiranju Kluba županov, ki mu predseduje župan občine Litija Franci Rokavec, je razgovor potekal o aktualnih zadevah pri delovanju stranke SLS in pripravah na EU volitve. Prisotni župani in podžupani
so se dotaknili aktualnih
zadev na področju lokalne samouprave.
Klub županov podpira
odločitev GO SLS za nastop na skupni listi SDS
IN SLS na EU volitvah,
ker prav skupna lista
zagotavlja, da bodo interesi za skladen razvoj
podeželja in mesta dejansko slišani.
V nadaljevanju je potekal
razgovor z ministrom za
razvoj, strateške projekte
in kohezijo dr. Iztokom Puričem in vodjem Urada za kohezijsko politiko Bojanom Suvorovom. Župani so izpostavili predvsem problematiko velike nedostopnosti črpanja EU sredstev v tej finančni
perspektivi. Manjši popravek je bil sicer storjen z ukrepom (overkomitment), kjer bodo občine
z Dogovorom regij uspele pridobiti vsaj nekaj EU sredstev tudi za infrastrukturne projekte. Prav
zato so župani podali zahtevo ministru dr. Iztoku Puriču, da se v prihodnji perspektivi 2021 -2027
država prednostno približa ljudem s tem, da v Operativnem programu da prednost izgradnji nujno potrebnih infrastrukturnih projektov (vodovodi, kanalizacije, prostori za predšolsko in šolsko
vzgojo, športni infrastrukturi, kulturni dediščini….
Klub županov predlaga, da služba vlade za razvoj, strateške projekte in kohezijo povabi k delu
delovne skupine za pogajanja v novi finančni perspektivi 2021-2027 tudi predstavnike županov
iz obeh kohezijskih regij.

ČLOVEK ČLOVEKU
SOPOTNIK - PREVOZI
ZA STAREJŠE

Skupni projekt Zavoda Sopotniki
in Občin Litija in Šmartno pri Litiji
je zaživel 15. aprila 2019.
Potrebo po prevozu lahko sporočite na telefon; 041 44 88 22. Prevozi za starejše občanke in občane
obeh občin, ki so upokojeni in stari
nad 60 let.
Še vedno pa se lahko javite tudi
vsi, ki bi želeli biti prostovoljci.
Prostovoljci so SRCE SOPOTNIKOV. Bodimo solidarni in povežimo se v skupnem dobrem.
Prijavite se lahko preko spletne strani Zavoda Sopotniki ali na tel. 041-44 -88- 22.
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POSLANEC BORIS DOBLEKAR Z NOVELO
ZAKONA O VOZNIKIH

Poslanske skupine SDS, SMC, NSi, LMŠ, SD, SAB in DeSUS so v parlamentarni
postopek vložile novelo zakona o voznikih, s katero želimo gasilcem in ostalim
službam zaščite, reševanja in pomoči omogočiti, da bodo vse dni v letu lahko
operativno ukrepali v primeru nesreč.
Prvopodpisani pod vložen predloga novele Zakona o voznikih poslanec SDS Boris Doblekar in poslanka
SMC Janja Sluga sta na nedavni novinarski konferenci predstavila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o voznikih, ki bo obravnavan na redni aprilski seji Državnega zbora RS.
Kot je spomnil Boris Doblekar, smo v poslanski skupini SDS že v mesecu februarju v postopek vložili
predlog zakona o dopolnitvah zakona o voznikih, katerega temeljni cilj je zagotovitev operativne pripravljenosti
prostovoljnih gasilskih društev in omogočiti operativnim gasilcem izjemo za vožnjo manjših gasilskih vozil z
opravljeno in veljavno kategorijo B in opravljenim ustreznim usposabljanjem na Upravi Republike Slovenije
za zaščito in reševanje v skladu z direktivo Evropske unije. Po besedah poslanca je bistvo novele zakona, da
gasilcem omogočimo, da so v času 24urne operativne pripravljenosti vse dni v letu sposobni ukrepati v primeru
nesreč.
»V imenu gasilcev in vseh ostalih, ki jim bo novela zakona prinesla
dolgo pričakovane pozitivne in praktične ter uporabne spremembe
in v izjemno veliki želji, da nam uspe skozi zakonodajni postopek
v Državnem zboru spraviti naš predlog, sem bil pozitivno
presenečen, ko so mi roko sodelovanja ponudile tudi druge
parlamentarne stranke, ki so želele sodelovati pri projektu,« je povedal poslanec SDS in dodal, da je tako začel s pogovori o vsebini
zakona s poslanko Janjo Sluga, ki je na vseh pogovorih sodelovala
v imenu koalicijskih strank. »Moram reči, da so bili pogovori zelo
konstruktivni,« je ob tem dodal poslanec in izpostavil, da so poslanske skupine skupaj pripravile dopolnjen predlog zakona, ki je usklajen za začetek zakonodajnega postopka
in ga danes tudi vlagamo v obravnavo. K podpori omenjenemu predlogu zakona so tako pristopile: SMC, LMŠ,
SD, SAB, DeSUS, tik pred vložitvijo novele zakona pa se je pridružila tudi NSI.
»Skoraj 800 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev v Republiki Sloveniji uporablja manjša gasilka vozila,
ki pogosto presegajo maso 3500 kilogramov, za njihovo vožnjo pa operativni gasilci potrebujejo opravljeno
kategorijo vozniškega dovoljenja C1. Zagotovitev vsaj enega voznika s kategorijo C1 pa v vseh prostovoljnih
gasilskih društvih predstavlja skupni strošek skoraj milijon evrov, za nekaj več voznikov po posameznih
gasilskih društvih pa gre v ta namen kar nekaj milijonov evrov. To predstavlja velik zalogaj in veliko breme tako
za posameznika kot tudi posamezna gasilka društva,« je poudaril poslanec. Z dopolnitvijo veljavnega zakona se
predlagajo izjeme pri vožnji manjših gasilskih vozil, je povedal poslanec in dodal, da bodo spremembe veljale
tudi za voznike reševalnih, specialnih vozil za nujno medicinsko pomoč, ki tudi presegajo maso 3,5 tone, pa tudi
za intervencijska vozila civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne reševalne službe.
»Pomembna novost v smislu odprave administrativnih ovir pa je odprava krajevne pristojnosti za opravljanje
kontrolnega zdravniškega pregleda po izgubi oziroma začasno odvzetem vozniškem dovoljenju, kar pomeni,
da bodo lahko vozniki kjerkoli po državi opravili kontrolni zdravniški pregled in čakalne vrste ter drugi razlogi
ne bodo več ovira, to pa pomeni, da bodo sodišča lahko hitreje odločala o vrnitvi odvzetega zdravniškega
dovoljenja,« je povedal poslanec SDS Boris Doblekar in dodal, da je to še posebej pomembno za posameznike,
ki jim je veljavnost vozniškega dovoljenja pomembna za eksistenco.
Ob tem je poslanec SDS omenil še novost, da se bo odpravil rok veljavnosti zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, »kajti pomembna je vsebina spričevala in ne rok.«
S predlagano novelo zakona predlagamo tudi, da se osebe, ki imajo vozniško dovoljenje s kategorijo B in F najmanj šest mesecev izda tudi vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil, za katere se zahteva kategorija BE,
torej kjer največja dovoljena masa priklopnika ne presega 3,5 ton.
»Izjemno me veseli dejstvo, da bodo z novelo zakona o voznikih gasilci kot osrednja sila na področju zaščite,
reševanja in pomoči v celoti razvili svojo operativno pripravljenost in s tem zagotovili občanom primerno
varnost,« je dejal poslanec SDS in dodal, da enako velja tudi smiselna uporaba zakona za vsa ostala vozila s
prednostjo.
»Veselim se razprave in skupnega večinskega konsenza pri sprejetju novele zakona o voznikih v Državnem zboru
ter da bi še večkrat sledili poti sprejemanja zakonodaje kot sva se jo tokrat lotila s poslanko Janjo Sluga,« je
zaključil Boris Doblekar. 
Poslanska skupina SDS v DZ RS
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Dramaton na OŠ Litija
Člani gledaliških skupin OŠ
Litija - Kulturno gledališče, Gledališka skupina
Podružnice s prilagojenim programom ter
Neuradno zasačeni so 27. marca 2019 uprizorili
pravi spektakel. V avli šole so za starše in vse
ljubitelje gledališča uprizorili tri predstave,
četrta, Kamena juha, je zaradi bolezni v
ansamblu odpadla. Prireditev so simbolično
poimenovali DRAMATON.

Zadnja predstava gledališkega dramatona je bila
Spim lahko tudi jutri, prav tako v izvedbi Kulturnega gledališča. Igralcem je treba čestitati, kako
hitro so se prelevili iz ene predstave v drugo,
mentoricam pa za izvirne kostume. Na koncu
lahko vsem igralcem, mentorjem in organizatorjem zapišemo: čista petka. Publika to podpiše
- brez izjeme.

Učenci OŠ Litija na 17. Otroškem
festivalu gledaliških sanj

Na odru Festivalne dvorane so 3.aprila 2019 nastopili učenci OŠ Litija. Kulturno gledališče se
je predstavilo z igricama Vidkova nova srajčica
ter Spim lahko tudi jutri, Neuradno zasačeni pa
z igro za najstnike Bozonkino maščevanje. Poleg
njih so nastopile še tri gledališke skupine, v 14
dneh pa se bo na odru zvrstilo kar 56 predstav.
Vsak festivalski dan se zaključi z razgovorom
z žirijo. Člani žirije so izpostavili ogromno delo
mentoric Polone Gole, Simone Hribar, Nastje
Grad in Jane Štojs ter jim čestitali za prikazano,
prav tako pa tudi mladim igralcem.

Emino zlato Cankarjevo
priznanje

Najprej so si obiskovalci lahko ogledali Bozonkino maščevanje, v originalu sicer Bozonovo maščevanje, a so jo dekleta in mentorica Jana Štojs
priredili, saj je pri krožku največ deklet. K sodelovanju so povabili fante s podružnične šole s
prilagojenim programom in nastala je prava drama na šolskem igrišču, ki je navdušila publiko.
Kulturno gledališče se je najprej predstavilo z
igro Vidkova nova srajčica. V njej so ideje združile Polona Gole, Simona Hribar ter Nastja Grad.
Slednja je dirigirala otroškemu pevskemu zboru,
ki je skrbel za glasbeno podlago predstave, kar
so obiskovalci pozdravili z glasnim aplavzom.

Delimo si svet

V OŠ Litija se od 1. 9. 2017 izvaja
dvoletni projekt »SHARING THE
WORLD: DISABILITIY AND DISPLACEMENT (Delimo si svet)«, ki
vključuje 7 evropskih šol iz Francije, Latvije, Portugalske, Romunije, Slovaške,
Turčije in Slovenije. Vodja projekta je Renata
Dimnik.
Otroci, mladi in odrasli se morajo naučiti graditi življenjske vrednote, kot so prijateljstvo,
partnerstvo, strpnost, upoštevanje in vzajemna
pomoč. Iz te ideje se je projekt začel.
Cilji projekta so osredotočeni na pravice otrok
s posebnimi potrebami in poklicno usmerjanje.
Od 11. do 15. marca je OŠ Litija gostila 22 vodilnih delavcev in profesorjev iz šestih partnerskih
šol. Goste iz tujine je prvi dan pozdravila podžupanja Lijana Lovše.
Ravnatelj Peter Strle in pomočnica ravnatelja
Marjeta Mlakar Agrež sta udeležencem predstavila slovenski šolski sistem, šolo in povezave ter
sodelovanje z Društvom Sožitje Litija in Šmartno.
Sledil je ogled prostorov OŠ Litija. V nadaljevanju

so si ogledali kulturno prireditev, ki je sovpadala
z roditeljskim sestankom. Vsi učenci Podružnice
s prilagojenim programom in posamezni učenci
redne šole so se predstavili s točkami. V popoldanskem času so potekale predstavitve projektov, ki jih uspešno izvajajo na šoli. Renata Dimnik
in Sandra Rihter sta predstavili aktivno vlogo Erasmus+ projektov na šoli. Marjeta Mlakar-Agrež in
Nataša Zupan Cvetežar sta predavali in izvedli delavnico o skupinah za samopomoč. Katja Kos je
predstavila CAP program. Helena Kreže je izvedla
delavnico Brain gyma. Aktivnosti so popestrili z
glasbenim vložkom učitelji Sandra Rihter, Melita
Rozina in Viljem Guček.
V torek je Igor Mihailović predstavil inovativni
projekt Ročna avtopralnica, ki so ga praktično
prikazali učenci posebnega programa. V nadaljevanju so si udeleženci ogledali odprte učne
ure na tematiko zaposlitvenih tehnik, ki so jih
izvedli pedagoški delavci Podružnice s prilagojenim programom, učiteljici DSP, knjižničarka in
prostovoljca Radovan in Vlasta Pajić. Ogledali
so si aktivnosti bralnih in napisovalnih tehnik,
izdelovanje eko posodic, uro šivanja, izdelovanje

Biti drugačen, doživljati stisko – prednost ali slabost? Ali si lahko dva osrednja književna lika, ki
odraščata v stoletnem časovnem in prostorskem
razmiku, delita podobno usodo? »Lahko,« je samozavestno in pogumno utemeljevala osmošolka OŠ Litija Ema Železnik, ki je na državnem
tekmovanju v znanju iz slovenščine prejela zlato
Cankarjevo priznanje. Spretnosti razmišljanja,
primerjanja, analiziranja, utemeljevanja, vrednotenja, literarnoteoretskega vedenja, inovativnosti in ustvarjalnosti združene v dediščino
identitete je izpilila na primeru Cankarjevih avtobiografskih črtic Moje življenje in Möderndorferjevega sodobnega romana Kit na plaži.
Vsakdo izmed nas piše svojo zgodbo, s svojimi
dejanji, razmišljanji in občutenji. Ustvarjamo si
lasten svet, svet vzponov in padcev. Resnica je
preprosta: ko bomo sledili poti srca in ljubezni,
bo življenje lepo. To pa je tisto, kar si želimo vsi.
Ema, čestitamo.

Zbrala in uredila Petra Pavlica
izdelkov iz ličkanja in das mase, pletenje košar,
izdelovanje in peko belokranjske pogače, delo s
tabličnim računalnikom in poslušanje zgodb o
poklicih. Popoldan v Ljubljani, pa jim je v restavraciji Druga violina, kjer so zaposlene osebe s
posebnimi potrebami, dr. Valerija Bužan, direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga, predstavila njihov zaposlitveni program.
V sredo so si ogledali ustanove v mestu Litija:
Razvojni oddelek Vrtca Litija, Gimnazijo Litija,
VDC Zagorje- Enota Litija, SVC Litija in IC GEOSS. V vseh zavodih so jih lepo sprejeli, jim
predstavili njihove dejavnosti, jih pogostili in
obdarili.
V četrtek so se odpeljali v Ljubljano, si ogledali
podjetje Želva in njihov predstavitveni program
spremljanja kritičnih učencev v srednji šoli. V ta
projekt so vključeni tudi učenci OŠ Litija. Nato
so odšli na Bled, kjer so si pogledali arhitekturne prilagoditve in ovire turističnega mesta. Popoldan so udeleženci izobraževanja iskali arhitekturne prilagoditve za gibalno ovirane in slepe
ter slabovidne v Ljubljani.
V petek so obiskali Podružnično šolo Polšnik, kjer so
jim prikazali povezanost šole
z lokalno skupnostjo in to sodelovanje prikazali skozi čudovito prireditev. Pripravili so
tudi odprto učno uro, kjer so
gostje skupaj z učenci sestavljali kozolce.
Kulturne dejavnosti in pogostitve so bile vpletene v aktivnosti izobraževanja skrbno
in tako, da so gostom veliko
povedale o Sloveniji. Na šoli
so jim kuharice za kosilo pripravile tradicionalno
slovensko hrano, učenci pa so z mentorico Katjo Kos spekli potico in prekmursko gibanico. Ob
večerjah so spoznali slovensko narodnozabavno
glasbo in fenomena te glasbe Slavka Avsenika.
Njegove pesmi sta jim v narodni noši predstavila Alenka in Marko Krebs. Naučili so se tudi
zaplesati polko. Obiskali so grad Bogenšperk in
cerkev v Šmartnem. Spoznali so bivšega učenca
Dušana Poglajna, ki jim je zaigral na harmoniko.
Ko so ob zaključku izobraževanja strnili vtise, so
bili navdušeni nad kvalitetnim pedagoškim delom v Litiji in nad prelepo Slovenijo.
Hvala vsem za sodelovanje!  Renata Dimnik

kovica in Nina Kuhel. Slikali sta na ravno steklo,
svojo ustvarjalnost pa sta preizkusili tudi v krašenju dekorativnih steklenih izdelkov. Nastali so
čudoviti izdelki.
Barbara Klanšek

Republiško srečanje gledaliških
skupin OŠPP

Gledališki klub OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom, je v sredo, 20. 3. 2019, sodeloval na Republiškem srečanju gledaliških skupin
osnovnih šol s prilagojenim programom. Srečanje se je odvijalo v Kulturnem domu v Zagorju
ob Savi.Po prihodu in prijavi skupine so imeli



Robert Farič

OŠ GABROVKA - DOLE

Aktivna pot v šolo –
Pešbus

Ob zaključku šolskega leta
2018/2019 želimo spodbuditi aktivno pot v šolo na območju KS Gabrovka.
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v
organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih
poteh in po stalnem urniku.
Aktivno pot v šolo želimo spodbuditi zato, ker
so otroci, ki hodijo v šolo peš, v povprečju vsak
dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno
pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo. Pešbus
spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj
ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju,
ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne
predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo
ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom. Pešbus razbremeni
starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo
ob določenih dnevih, ne pa vsak dan. Če otroci v
šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina
škodljivih izpustov v okolje. Program Aktivno v
šolo je nadaljevanje aktivnosti Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot oblike trajnostne mobilnosti in aktivne poti v šolo.
Vir: http://www.aktivnovsolo.si/pesbus/
Prosimo voznike, da so v jutranjem času še
posebej pozorni, saj bodo ob glavni cesti proti
Gabrovki skupine otrok. Prav tako prosimo vse
lastnike psov, da poskrbijo, da hišni ljubljenčki
ne bodo ovirali otrok na poti v šolo. Vabimo starše, stare starše in prostovoljce, ki bi bili pripravljeni spremljati skupine otrok na poti v šolo, da
sporočijo svojo pripravljenost na telefon: 01 89
71 242 ali e-naslov: o-gabrovka.lj@guest.arnes.
si 
Maja Plazar

Kulturni dan v Ljubljani

V četrtek, 21. marca 2019, so učenci 6.–9. razreda OŠ Gabrovka-Dole v sklopu 3. kulturnega
dne odšli v Ljubljano. Vsi so si najprej v Cankarjevem domu ogledali gledališko predstavo
Romeo in Julija. Avtorica koncepta in režiserka
Maruša Kink z ekipo je najbolj znano ljubezensko zgodbo vseh časov približala mladim s
prepletom odlomkov izvirnega besedila v verzih z improviziranimi dogodki iz življenja posameznih likov iz zgodbe. Učenci so predstavo zelo
pohvalili.
V nadaljevanju je sledil sprehod po Ljubljani z
ogledom pomembnejših ustanov, vsak razred pa
je eno izmed njih tudi obiskal.
Učenci 6. razreda so izkusili pouk svojih (pra)babic in (pra)dedkov v Slovenskem šolskem muzeju. Oblečeni so bili v tedanja oblačila, uporabljali
starinska pisala, v klopeh sedeli ločeno po spolu, spoštljivo naslavljali učiteljico ter doživeli tudi
katero izmed kazni, če se niso držali navodil.
Učenci 7. razreda so se udeležili delavnice Kdo
so muzejski strokovnjaki v Mestnem muzeju
Ljubljana. Od bliže so spoznali delo kustosa,
restavratorja-konservatorja in dokumentalista.
Spoznali so, kako predmeti pridejo v muzej,
kako tam zanje skrbijo in izvedeli, kako nastane
razstava. Z logičnimi nalogami, delom v manjših
skupinah in medsebojnim sodelovanjem so samostojno reševali problemske naloge.
Učenci 8. in 9. razreda so si ogledali slovenski
parlament. Vstopili so lahko v dvorano državnega sveta, z balkona nad dvorano državnega
zbora pa opazovali delo poslancev. Na vodenem
ogledu je učence pozdravil tudi poslanec Boris Doblekar in jih povabil v prostore svoje poslanske skupine, kjer se jim je pridružila gospa
Alenka Jeraj. Ob koncu obiska so si ogledali tudi

Stekloslikarska kolonija
v Hrastniku

Tudi v letošnjem letu je Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, organizirala stekloslikarsko kolonijo, ki je potekala v Hrastniku, 22.
februarja 2019. Kolonije sta se udeležili poleg
učenk Osnovne šole Litija, tudi učenki Podruž
nice s prilagojenim programom in sicer Vida Ko-

najprej odrsko vajo. Sledil je nastop v programu
srečanja gledaliških skupin, kjer se je OŠ Litija
predstavila z igro Kamena juha. Nastopajoči so
zelo uživali in poželi velik aplavz. Po nastopu so
si lahko ogledali še nekaj gledaliških iger, mentorji pa so se udeležili razgovora s selektorico in
strokovno spremljevalko programa ga. Kalemba.
Ocena nastopa je bila izredno pozitivna, spodbudna in je nagradila trud vseh vpletenih v projekt.Nastopajoče so spremljali: mentor gledališkega kluba Robert Farič, Barbara Klanšek, ki je
pripravila sceno in kostume ter Matjaž Bizilj.

znamenito fresko, ki prikazuje najpomembnejše
dogodke naše zgodovine. V zadnjem delu kulturnega dne so imeli učenci še terensko delo z upo-

rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Po končanem programu so se vsi spet zbrali in
se polni novih spoznanj in doživetij z avtobusom
vrnili domov.

Marta Hrovat in Barbara Težak

Tekmovanje iz znanja
prve pomoči

Tudi v letošnjem šolskem letu je potekalo tekmovanje osnovnošolskih ekip v znanju prve pomoči.
V petek, 22. 3. 2019, je potekal pisni del tekmovanja. Sestavljen je bil iz zgodovine gibanja Rdečega križa in prve pomoči. V praktičnem preverjanju so se učenci pomerili v četrtek, 4. 4. 2019,
v avli Občine Litija. Potrebno je bilo oskrbeti poškodbo in nuditi temeljne postopke oživljanja z
uporabo defibrilatorja. Zbralo se je osem ekip iz

osnovnih šol na območju Občine Litija in Občine
Šmartno pri Litiji, med njimi tudi dve ekipi z OŠ
Gabrovka in ena ekipa iz POŠ Dole.
Zmagala je ekipa iz OŠ Šmartno, ki se bo
udeležila regijskega tekmovanja v Hrastniku.
Ekipa iz POŠ Dole je zasedla odlično 2. mesto,
ekipa devetošolcev iz OŠ Gabrovka pa 3. mesto.
Vsi tekmovalci se bodo v mesecu maju, mesecu Rdečega križa, udeležili nagradnega izleta na
Debeli rtič, kjer si bodo ogledali državno tekmovanje osnovnošolskih ekip v nudenju prve pomoči ponesrečencem.
Vsem tekmovalcem naše šole iskrene čestitke. Prepričana sem, da bodo kasneje v življenju imeli znanje in pogum pomagati v primeru
nesreče.
Marjeta Mrhar

Obeležitev praznika mamic
in žensk

V petek, 22. 3. 2019, zvečer je bila Farna dvorana na Dolah pri Litiji spet nabito polna. Zmajčki
iz vrtca Čebelica in učenci POŠ Dole pri Litiji so
se v sodelovanju s KS Dole pri Litiji ob dnevu
žena in materinskem dnevu poklonili ženskam,
ki jih spremljajo skozi življenje: materam, babicam, tetam, sosedam, učiteljicam … Zmajčki so
s plesom prikazali pomladno prebujanje zvonč-

kov, prvošolci so zaplesali Eno po domače, drugo- in tretješolci so pripravili recital. Prepevala
sta otroški in mladinski pevski zbor, Nik je zaigral na harmoniko, starejše in mlajše mažorete
pa so korakale v ritmu glasbe in pri tem spretno
vihtele svoje palice.
Zbrane je nagovorila predsednica KS Dole pri Litiji Irena Bostič. Spomnila nas je
tudi na izvor in pomembnost
obeh ženskih praznikov. Med
pogostitvijo je bilo možno
kupiti srečke, saj je Upravni
odbor Šolskega sklada OŠ
Gabrovka-Dole kot vsako leto
pripravil srečelov.
Verjamemo, da kljub gneči v
dvorani (nekaj očetov je uradni del moralo spremljati pred
vrati) in na odru (še posebej
tesno je bilo med plesnimi
točkami) nikomur ni bilo tesno pri srcu. Hvala
vsem, ki ste poskrbeli, da je prireditev uspela!

Vesna Kores
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Projekti Erasmus+
na OŠ Gradec

Kot vsako šolsko leto na OŠ Gradec tudi letos
gostimo ESE (prej EVS) prostovoljko iz Nemčije. Letos je to 19- letna Anja Wilke iz Kölna.
Anja svojo prostovoljsko službo pri nas vidi kot
učno izkušnjo tako na osebnem kot profesionalnem področju. V šoli se kot rojena govorka
nemščine vključuje v pouk tujega jezika pri obveznem izbirnem predmetu in interesni dejavnosti nemščina, pri pouku angleščine se je kot
dobra govorka angleškega jezika predstavila v
angleščini, z lastnimi prispevki pa se vključuje tudi k uram na razredni in predmetni stopnji. Največ časa
posveti učencem v podaljšanem bivanju,
kjer jim pripravlja ustvarjalne
urice. Ob petkih se skupaj s
prostovoljko Ligo iz Latvije, ki sicer svojo prostovoljno službo opravlja na MC Litija, odpravita na POŠ v Jevnici, kjer se družita s tamkajšnjimi učenci. V prihodnjih tednih bo Anja obiskala
učence tudi na ostalih podružničnih šolah.
Naša prostovoljka se je udeležila tudi izmenjave v sklopu projekta Izkusi Erasmus+, ki smo
ga v letošnjem letu na šoli izpeljali prvič. Ker
nam Evropska unija s programom Erasmus+
omogoča veliko različnih možnosti, smo letos
želeli, da tudi naši učenci doživijo izkušnjo z
Erasmusom. Že v začetku šolskega leta smo
skupaj z učenci in Društvom Lojtra projekt
Izkusi Erasmus+ prijavili na oktobrski prijavni
rok Nacionalne agencije Movit. Kot najboljši projekt tega prijavnega roka smo pridobili
sredstva, s katerimi smo v mesecu marcu 11
učencev 8. in 9. razreda odpeljali na izmenjavo na romunsko podeželje v kraj Ceraşu. Na
izmenjavo so se učenci z mentorji Društva Lojtra pripravljali celo šolsko leto v različnih delavnicah. Skupaj s spremljevalci so v Romuniji
preživeli poučen in zabaven teden, kjer so se
s tamkajšnjimi učenci in romunskimi mentorji družili tako v prostem času kot pri različnih
dejavnostih, kot so Masterchef, iskanje skritega zaklada, na delavnicah o hobijih, jutranjih
rutinah enih in drugih dežel … Pester teden so

zaključili z ogledom čudovite in zgodovinsko
obarvane Bukarešte.
S projekti Erasmus+ bomo nadaljevali tudi v
naslednjem šolskem letu, ko nas bo razveselil nov evropski prostovoljec ali prostovoljka, v
načrtu pa je tudi že naslednja izmenjava naših
učencev v tujini.
Barbara Toš,

vodja projektov Erasmus+ na OŠ Gradec

Matematika v gibanju v 1. a

Učenci in učiteljici 1. a skupaj z učenci in učiteljico iz Poljske sodelujemo v eTwinning projektu Matematika v gibanju (MATH IN MOTION), ki
je namenjen izražanju in ustvarjanju različnih
matematičnih vsebin z gibanjem. Z gibanjem
smo se učili orientacije, števil in geometrijskih
likov. Z učenci iz Poljske smo si izmenjali labirinte, v telovadnici iskali pravo pot in po njihovih navodilih na tleh učilnice oblikovali psa.
Vsako naučeno številko smo se učili izgovarjati v angleščini in poljščini ter si zanjo skupaj
s poljskimi partnerji izmislili gib. Učencem iz
Poljske smo poslali šifrirano sporočilo za ples
Ob bistrem potočku je mlin, ki so ga odlično
dešifrirali in odplesali. Tudi mi smo dobili šifrirano sporočilo za ples Račke. Ob učenju likov
smo izdelali igro geo motion, pri kateri smo se
zelo zabavali, saj je podobna igri twister. V marcu smo organizirali spletno srečanje, kjer smo
se pozdravili in zaplesali plesa. V projektu zelo
uživamo, saj se veliko gibamo.
Mag. Maja Bregar, razredničarka 1. a

VRTEC POLŠNIK

Tesarstvo Hribar

Barve v vrtcu
Polhek

Mesec smo začeli z maškarado in različnimi maskami, s
katerimi smo uspeli pregnati
zimo in v igralnico pripeljali
pomlad, vsepovsod.
Mesec smo obkrožili s spoznavanjem barv. Vsak teden
smo namenili eni barvi, izrazili
pa smo jo na svojih oblačilih.
Otroci so radi kazali dele svojih oblačil namenjenih barvi
tedna. Kar nekaj iger smo
na to temo izvedli s pomočjo
metode igre, ki je otroke zelo
pritegnila. V ta namen so bile
zasnovane igre: Čebelja pot,
Hranimo živali, Živali v divjini.
Mesec marec je bil v veliki
meri namenjen tudi ženam,
mamicam za katere smo
ustvarjali različne izdelke in se
jim tako zahvalili za ves trud.
Naredili smo čestitko ob dnevu žena, ogrlico za mamo, ki
smo jim jih podarili na nastopu. Za slednjega smo se tudi
pripravljali in nastopili, 22. 3.

Hribar Roman s.p.

GSM: 041/412-210

Polšnik 7,
1272 Polšnik

V podjetju Tesarstvo Hribar smo se odločili,
da širimo našo ekipo, zato zaposlimo nove člane!
ZAPOSLIMO:
• Tesarja
• Mizarja monterja
• Krovca
• Kleparja
• ali pa pomožnega delavca
Če Vas zanima delo in imaš izkušnje iz tega
področja nas kontaktiraj na tel. 041-412-210.
Če pa izkušenj nimate ste se pa pripravljeni
učiti pa lahko vseeno pokličete.
Hvala, ekipa Tesarstvo Hribar.

Prireditev ob Dnevu žena,
Materinskem dnevu in
Gregorjevem

V mesecu marcu, na gregorjevo, so se učenci
POŠ Jevnica in otroci iz Vrtca Jurček na prireditvi ob dnevu žena in materinskem dnevu ter
gregorjevem poklonili mamicam, ženam, te-

2019, s pesmijo Gradimo prijateljstvo in deklamacijo Ogrlica za mamo. V marcu smo veliko
prepevali, se naučili novih pesmi in utrjevali že
poznane in tudi s tem pripeljali pomlad v igralnico. Eno od pesmi smo zapeli tudi gostom projekta K2, ki so nas obiskali 15. 3. 2019.
Poleg polne aktivnosti naših otrok v tem mesecu smo tokrat v naš vsakdan vključili tudi
starše otrok. Otroci so doma skupaj s starši
pripravili različne ladjice, ki smo jih nato za
Gregorjevo spustili v potoku v bližini vrtca. Ob
tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem staršem za iznajdljivost in ustvarjalnost ob izdelavi
VAŠIH ladjic. Otrokom ste polepšali dan.
Patricija Medved

14. Cici umetnije, nagrajenka
Nika Bricelj, POŠ Hotič

tam, babicam in dekletom. Srca navzočih so
ogreli z deklamacijami, pesmicami, plesom in
dramatizacijo. Srečanje se je s šolskega igrišča preselilo na šolski eko vrt, kjer so otroci
pripravili razstavo svojih izdelkov, pevci Mešanega pevskega zbora KUD Jevnica pa so zbrane presenetili s petjem. Otroci so mamicam na
vrtu podarili preprosta darilca, s katerimi so se
jim zahvalili za njihovo ljubezen. Za konec smo
se odpravili do Jevniščice in po enem od običajev, ki veljajo za dan, ko se ptički ženijo, vanjo
spustili ekološke gregorčke – plovila s svečami.

Maja Lenart

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Delimo si svet na Polšniku

V petek, 15. 3. 2019,
so v okviru projekta
K2, Podružnično šolo
Darinke Ribič Polšnik, obiskali učitelji
različnih držav.
Naslov projekta je
bil Sharing the world ali Delimo si svet.
Učenci in otroci vrtca Polhek so gostom
iz Francije, Slovaške,
Portugalske, Latvije,
Turčije in Romunije prikazali košček življenja na Polšniku. Seznanili so jih s kulturno dediščino,
ki je vključevala petje,
ples, običaje in medgeneracijsko druženje.
Košnja trave
Za
kulinarične užitke in
omf-bvoh;|u-;bm;ࣂfb_roubm
pomoč pri strežbi so
ݭbࣂ;mf;-u-ࣂ;mb_roubm
poskrbele roke pridnih
u;u-ࣂ;-mf;|u-;
Polšničank, kraj pa sta
v angleščini predstaviu-mf;bm=u;-mf;u|o
la Gaj in Urban. Gostje
0৴-]o-mf;7u;fUrejanje okolice
so z učitelji in učenci
(bbmvhoo0৴-]o-mf;7u;fin vrtov
prijetno klepetali, si z
!-u;7u
zanimanjem ogledovali
0u;o-mf;৴b;l;f;
način dela na podružniJure Hribar s. p.
ci, obiskali vrtec in ko je
ݭbࣂ;mf;ohoѴb1;bmo7oo7r-7ho
Dolnji vrh 15
bilo najbolj prijetno, so
1275 Šmartno pri Litiji
(bvoho|Ѵ-ࣂmoࣂbࣂ;mf;0;|omvhb_roubm
žal morali oditi. Upamo,
da so s seboj odnesli
prijetne spomine in seveda vsak svoj hayrack
(kozolec), delo učencev
naše podružnične šole.

Melita Rozina

V mesecu januarju so učenci na POŠ Hotič izdelali
likovne izdelke na temo pravljic za natečaj 14. Cici
umetnije. Natečaj sta razpisali reviji Cicido in Ciciban
v sodelovanju z otroškim vrtcem Ajdovščina.
Prijavljenih je bilo 70 vrtcev in 88 osnovnih šol iz cele
Slovenije. Strokovna komisija je izbrala 150 likovnih
del, ki so razstavljena v Slovenskem etnografskem
muzeju. Med 12 nagrajenci pa je bila tudi učenka
Nika Bricelj, ki obiskuje 2. razred na POŠ Hotič.
Vsi nagrajenci so bili vabljeni na odprtje razstave izbranih del in prejeli tudi nagrade.
Nagrajenka Nika Bricelj ob svojem delu ob odprtju
razstave in na svečani podelitvi nagrade.
Iskrene čestitke!

KLUB KLIŠE

Vse željne novih znanj o različnih
pokrajinah sveta, je 30.3. razveselil
Vid Tilia s potopisom o Argentini.
Predstavil je enomesečno potovanje, ki se je začelo v prestolnici v
Buenos Airesu, nadaljevalo na jug v Patagonijo,
pa vzdolž Andov vse do bolivijske meje, obisk
svetovno znanih
slapov Iguazu;
govoril je tudi o
tangu, vinu in nasploh vsemu kar
paše k Argentini.
12.4. ste se lahko udeležili našega
projekta
Imuno, ki deluje
v okviru Društva
študentov medicine Slovenije. Poučili smo se
o pomembnosti cepljenja, njegovih stranskih
učinkih in posledicah. 13.4. je naš klub praznoval že 22. rojstni dan. Za to priložnost smo
organizirali piknik, na katerem smo se družili
bivši, zdajšnji in bodoči člani našega kluba ter
otvorili sezono žara.
29.4. vas vabimo, da se nam pridružite na jutranji počitniški delavnici samoobrambe, kjer
bodo mojstri iz litijskega Karate kluba Kensei
pokazali osnovne prijeme samoobrambe. Delavnica bo v športni dvorani OŠ Gradec. Poskrbljeno bo za blazine, s sabo pa imejte udobna oblačila, športne copate in vodo. 9.5. vas

bomo tudi letos čakali na Škisovi tržnici, kjer
nas lahko najdete med klubi osrednje regije in
se z nami tudi podružite. Imeli bomo tudi nekaj bolj adrenalinskih projektov in sicer se nam
11.5. lahko pridružite v adrenalinskem parku Geoss, 17.5. na FIFA turnirju in 25.5. na gokartih.
Budno spremljajte informator in našo facebook
stran za prijavo.
Med našimi ugodnostmi tudi novost: s kupončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te mesec joge
v Art Caffeju stane le 24€. Vsi, ki imate nove,
atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste
vabljeni vsako prvo soboto v mesecu, ob 19:00,
na mesečne seje kluba! Z nami pa ostajajo tudi
stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes,
pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki
Manja pa dobite poseben Kliše popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in nemščine.
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VIKEND SEMINAR DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA
IN ŠMARTNO V LAŠKEM

KNJIŽNICA LITIJA

Tačkov festival 2019

8. festival bo
potekal od ponedeljka, 3. 6.
2019, do petka, 7. 6. 2019 na
različnih lokacijah v Litiji. Festival poteka vedno v tednu,
ko se spominjamo Naceta
Simončiča, ki se je rodil 8.
junija 1918, v Litiji. Festival namenjamo otrokom in družinam, saj spodbuja učenje za radovednost in kulturno delovanje ter medsebojno
empatijo.
Festival s svojimi vsebinami prispeva k ozaveščanju o dobrobiti vseh živali, predvsem pa uči
o čudovitem pasjem svetu, saj bomo sodelovali s strokovnjaki s področja zdravja in vzgoje
psov. V dogajanjih so posebno dobrodošli tudi
pasji skrbniki s svojimi kosmatinci. Mentorje,
učitelje in vzgojitelje prijazno vabimo, da spodbujajo k sodelovanju na nagradnem likovno-literarnem natečaju, ki je letos tri-delen (likovni,
literarni in fotografski).
Novost je fotografski natečaj za najboljšo fotografijo psa, ki smo ga razpisali za
otroke in odrasle. Več si lahko preberete
na spletni strani knjižnice, za prijavnico in
navodila pa nam pišete na naslov: tackov.
festival@gmail.com.
Pri organizaciji letošnjega 8. Tačkovega festivala se tudi letos ponovno povezujemo: Knjižnica
Litija, Kulturni center Litija, Mladinski center Litija, Mestni muzej Litija in Glasbena šola Litija
– Šmartno, zato bo festival v več dneh ponudil
možnost obiska raznovrstnih kulturnih vsebin
in razvedrila. Natančen razpored dogajanja
bomo objavili v maju, prijave na razpis pa so
že mogoče.

Vabilo k branju »Bralna majčka za
bralno značko«
Zadnji tedni v šoli so običajno zapolnjeni z delom in testi, zato vse osnovnošolce vabimo, da
čim prej zaključijo z branjem za bralno majčko.
Projekt, ki ga knjižnica že nekaj let pripravlja
s pomočjo sponzorjev, je edinstven v državi.
Z bralno majčko mladi bralci sporočajo, da je
branje zabavno in koristno. Veseli nas, ker se
število bralcev povečuje ali vsaj ostaja na podobni ravni, v juniju lani smo razdelili 1268 majic osnovnošolcem in 219 cici bralcem. Koliko
bralcev imamo letos, bomo izvedeli sredi maja,
ko bodo šole sporočile podatke. Naj živi knjiga
in veselje do branja!

Jubilejno leto Univerze za tretje
življenjsko obdobje Litija in
Šmartno pri Litiji
V letu 2009 je v Knjižnici Litija pričela delovati
univerza za tretje življenjsko obdobje. Pozneje
se je preimenovala v društvo, s sedežem v Knjižnici Litija. Knjižnica uspešno sodeluje z univerzo, saj skrbi za obveščanje z mesečnimi napovedniki, sprejema pošto in nudi druge storitve,
kot je kopiranje gradiva za člane in prostor za
dejavnosti. V vseh letih delovanja je univerza
ponujala zanimive in pestre vsebine. Ob 10.
letnici delovanja se bodo člani in simpatizerji
srečali na zaključku študijskega leta. Srečanje
bo 28. maja, ob 18. uri, v Knjižnici Šmartno.
Literarni večer bo pripravil Tone Janša, po rodu
iz Šmartnega pri Litiji, ki živi na Gorenjskem.
Na ogled bodo izdelki članic krožka keramike,
po prireditvi pa bo družabno srečanje. Čestitke
ob 10. jubileju!
Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič

MLADINSKI CENTER LITIJA

Tekmovanje v ‚foto
orientaciji‘ – Spoznaj
Litijo bolje!

Kako na zabaven način spoznati in odkriti skrite
litijske kotičke? Pridruži se nam na tekmovanju
v foto orientaciji po mestu, ki jo bodo pripravili
ESC (bivši EVS) prostovoljci.
Dogodek bo potekal 29. 4. 2019 z začetkom
ob 11. uri, prijave so možne do 10.50 na dan
dogodka. Začeli bomo pred MC-jem. Prijaviš
se lahko po telefonu na 051 443 410, po mailu
info@mclitija.si ali pa se kar oglasi na Ponoviški 12.
Ekipe morajo biti sestavljene iz treh članov, ves
čas tekmovanja se morajo po mestu premikati
skupaj. Pri tem ne bodo smeli uporabljati koles, avtomobilov, motorjev ali kakršnih koli drugih prevoznih sredstev. Vsi člani naj imajo na
sebi oblečeno nekaj kar jim bo skupno (barva,
majica, trak, …) Potrebovali bodo tudi telefon
za fotografiranje in udobno obutev.

Lip sync Battle in
Muzičarski kviz

♫...I‘ll tell you what I want
What I really, really want
So tell me what you want
What you really, really want...♫

Smo pridobili tvojo pozornost? Pridi in se nam
pridruži 26. aprila v MC-ju!
Kaj moraš storiti? Pridi s svojo najljubšo pesmijo, »odlipsinkaj« jo in pripravi nepozaben
performans. Pridi in pripelji še svoje prijatelje,
brate, sestre, … Verjemi, zabavno bo!
Po dobri zabavi in zabavnih nastopih bomo na
kvizu preizkusili še vaše znanje o muziki, filmih,
serijah, geografiji, …. Skratka, ni da ni.
Za več info nas spremljaj na Facebook-u MC
Litija.

predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije ga. Darja Groznik in predsednik Republike
Slovenije g. Borut Pahor.
V nadaljevanju so se sodelujoči parlamentarci
razdelili v 4 delovne skupine, kjer so obravnavali štiri teme, in sicer so mladi razpravljali
o šoli za življenje, odnosih v šoli, metodah in
načinih poučevanja/učenja ter o učnih vsebinah. Ob 12.00 so se zopet zbrali v veliki
dvorani Državnega zbora, ter poročali o delu
v skupinah. Mladi so večkrat izpostavili, da
si želijo več praktičnega učenja, učilnice na
prostem, učenje bontona, prve pomoči in retorike, več znanja in informacij o aktualnem
dogajanju, predstavitev poklicev, učenje in
tudi merjenje čustvene inteligence, mladi si
želijo tudi, da bi predmeti kot so likovna in
športna vzgoja, postali predmeti brez ocen,
bolj z namenom povezovanja, druženja in
sprostitve …
V plenarnem delu zasedanja so mladim parlamentarcem prisluhnili tudi: ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
mag. Ksenija Klampfer, minister za javno upravo g. Rudi Medved, varuh človekovih pravic g.
Peter Svetina, namestnik varuha človekovih
pravic g. Tone Dolčič in nekateri poslanci ter
drugi vabljeni gostje.
Ob koncu so mladi parlamentarci izbrali še
temo za 30. otroški parlament. Naslednje leto
bodo razmišljali in razpravljali o temi “MOJA
POKLICNA PRIHODNOST”.
*»Program je zaščitena blagovna znamka Zveze
prijateljev mladine Slovenije«

stina ob pomoči Ajde Felkl in Barbare Klanšek.
Izvajala se je tudi Športna delavnica, katero je
vodila Saša Šeško ob pomoči Renate Dimnik
ter plavalna delavnica, katere vodstvo je prevzel Viljem Guček. Pri izvedbi so mu pomagali
Matjaž Bizilj, Urban Gospeti, Polona Baš Jere,
Danica Potočnik in Milena Kurent. Uspešno pa
je bila izvedena tudi Masažna delavnica za katero sta tokrat s svojimi spretnimi rokami poskrbela Marija Pirc in Peter Lenart.
Poleg vseh aktivnosti je bilo še dovolj časa tudi
za namakanju v bazenu, sprehode in posedanje

ob skodelici kavice in prijetnem klepetu.
Zadnji večer se je zaključil s plesom, kot se to
spodobi za zaključek lepo preživetega vikenda.
Pred odhodom domov so na zaključnem srečanju posamezne skupine poročale o svojem
delu, likovna skupina pa je na manjši razstavi
predstavila tudi izdelke ustvarjene v času delavnic.
Prijetno preživet vikend se je tako zaključil in v
Litijo so se vrnili zadovoljni, nasmejani in polni
novih doživetij.

Barbara Klanšek

Zakaj je dobro biti član Obrtno-podjetniške zbornice?

Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo
pa velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših zakonskih obveznosti, in ki uporabi
vsaj nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja v
obliki svojih storitev, je svojo članarino dobro
naložil.
1.	Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov glas. Obrtno-podjetniško zbornico smo
pred štiridesetimi leti ustanovili obrtniki
sami, ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v
državni zbornici. Mali imamo veliko skupnih
interesov in problemov, drugačnih kot velika
podjetja. V družbi z velikimi smo mali vedno
na slabšem.
2.	Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih
uspešno zastopamo pred vlado oziroma
državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po
»branžah« v strokovne sekcije, mali postanemo glasni, močni in vplivni.
3. Zato, ker smo blizu članov.
4.	Zato, ker smo za člane še vedno najboljši
»servis« in se posvetimo prav vsakemu
izmed njih.
5.	Zato, ker skrbimo, da so člani dobro informirani. Vsak mesec člani dobijo revijo
Obrtnik s prilogo Obrtnikov Svetovalec ter
obvestila območne obrtno-podjetniške zbornice, prosto lahko dostopajo do naših spletnih strani z več tisoč aktualnimi informacijami.
6.	Zato, ker članstvo v OZS poleg vsega
naštetega prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti.

Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko
vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja
obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost.
V začetku letošnjega leta so se včlanile naslednje podjetnice oziroma podjetniki:
•	NIPO GRADBENI INŽENIRING JOŽE POGLAJEN S.P. (zakaj včlanitev: zaradi dobrih informacij o novi Gradbeni zakonodaji, odličnih seminarjev na OOZ Litija in možnega osebnega
informiranja glede poslovnih odločitev)
• GRADBENIŠTVO MARGI d.o.o.
•	TURISTIČNA AGENCIJA RUDI TURS, TURIZEM IN STORITVE d.o.o. (vstopila v članstvo, ker zbornica nudi strokovno pomoč in
številne ugodnosti)
•	Invita Nova, agencija za razvoj osebnega in zaposlitvenega potenciala
Lilijana Mandelj s.p. (V OZS sem vstopila na povabilo aktivnega člana, predvsem
pa zato, ker želim povečati prepoznavnost
moje dejavnosti in podjetja tudi v domačem
okolju. S tem lahko pomagam tudi domačim
podjetnikom, da bodo imeli urejene kadrovske zadeve in se izognili morebitnim kaznim
in tožbam, zato pa jim ne bo potrebno iti v
Ljubljano ali plačevati mnogo dražjih odvetniških storitev. Hkrati pa bodo imeli bolj
zadovoljne zaposlene in manj odhodov. Prav
tako pa lahko pomagam pridobiti ustrezne
kadre tudi za lokalno okolje)
•	CVETLIČARNA IN BUTIK SUZI, SUZANA
KOBAL S.P. (za članstvo sem se odločila, ker
na zbornici dobiš strokovne informacije, so ti
vedno pripravljeni pomagati, so v neposredni
bližini,…)

Pomladni Živ Žav – brezplačne aktivnosti za litijske
otroke in mladostnike
(Nadaljevanje s 1. strani)

29. Nacionalni otroški
parlament*

V ponedeljek, 8.4.2019 so se učenci slovenskih osnovnih šol zbrali na že 29. zasedanju
nacionalnega otroškega parlamenta v Državnem zboru RS. Zasedanja se je udeležilo 114
učencev, 5 iz zasavske regije, razpravljali pa
so o temi ŠOLSTVO in ŠOLSKI SISTEM. Zasavje so letos predstavljali Nejc Kašič iz OŠ
Gabrovka – Dole, Danaja Aluf iz OŠ Toneta
Okrogarja (Zagorje ob Savi), Maša Kurent
iz OŠ Tončke Čeč (Trbovlje) , Lucija Sevšek
iz OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik ter
Alja Miklavčič iz OŠ Ivana Skvarče (Zagorje), ki se je zasedanja udeležila kot učenka
novinarka.
Uvodoma je mlade parlamentarce pozdravila
podpredsednica Državnega zbora Republike
Slovenije ga. Tina Heferle. Pred začetkom sta
spodbudne besede učencem namenila tudi

Od 22.3. do 24.3.2019 je Društvo Sožitje Litija in Šmartno
ponovno, že šestnajstič zapovrstjo, uspešno izvedlo vikend
seminar za svoje člane. Udeležilo se ga je kar
84 članov, staršev, skrbnikov in prostovoljcev.
Udeleženci so vikend seminar preživeli v Hotelu Zdravilišče Laško.
Ob prihodu v Laško so se udeleženci seminarja
najprej namestili v sobe. Tokrat se je predavanje za udeležence začelo že kmalu po prihodu
v hotel. Prvo predavanje je bila predstavitev
projekta
Projekt
MeTURA – Nazaj h
koreninam – Približevanje družinskega
izobraževanja domu,
ki ga je navzočim
predstavila ga. Sandra Katić. Sledila je
večerja in sprejem
hotelskega osebja
s pozdravnim napitkom. Kasneje je za
udeležence vikend
seminarja sledil še
občni zbor in predstavitev igre Skriti
prijatelj. V naslednjih
dveh dneh so se zvrstila še tri predavanja. Prvo, JOGO za starše je
pripravil indijski mojster Pratheep Barnabas.
Sobotno popoldansko predavanje na temo Zakonske novosti in omejitev dedovanja za OMDR
je pripravila ga. Vesna Rebronja. Tretje predavanje, ki je potekalo v nedeljo dopoldan, z
naslovom Osamosvajanje otrok z OMDR, kako
sprejeti otrokov odhod od doma, pa je staršem
predstavila Vojka Lipovšek Polc.
Sočasno s predavanji so potekale zaposlitvene delavnice za osebe z motnjami v duševnem
razvoju. Likovno delavnico je vodila Slavi Cele-

Udeleženci iz zasavske regije na
29. nacionalnem otroškem parlamentu

Rojstni dan Mladinskega
centra Litija

Trinajsti rojstni dan Mladinskega centra Litija
bomo praznovali v soboto, 25. maja 2019. Na
našem dvorišču pripravljamo lahkotno neformalno druženje ob dobri hrani in glasbi, pripravili bomo tudi zabavne, večinoma športno
obarvane igre, primerne za vse starosti. Ker želimo dan preživeti v dobri družbi, vabimo prav
vse mlade, tiste po letih in tiste po srcu, da se
nam pridružite. Začeli bomo ob 14.00.

Med prvomajskimi počitnicami bo v ponedeljek, 29.4.2019, od 10.00 do 13.00, na športnem
igrišču, na Rozmanovem trgu, v Litiji, potekal Pomladni Živ Žav. To bo pester program različnih brezplačnih aktivnosti, ki jih za otroke in mladostnike pripravljajo litijska društva.
Na Pomladnem Živ Žav – u vas bodo mojstri iz Karate kluba Kensei podučili o samoobrambi in
tehnikah borilne veščine Karate, z dekleti iz ženskega rokometnega društva boste igrali in spoznavali rokomet, popularne plesne koreografije boste zaplesali s Plesnim športnim društvom NLP, z
litijskimi skavti se boste urili za preživetje v divjini in v mirnem kotičku ustvarjali z umetniki iz društva Lila. Za nameček pa vas bo ekipa iz Zdravstvenega doma Litija izurila še za reševanje življenj.
Potek aktivnosti
Termin

Športno – plesne animacije

10.00 – 11.00

Plesna animacija
Plesno športno društvo NLP
Karate – borilna veščina –
samoobramba
Karate klub Kensei
Rokomet
Žensko rokometno društvo
Litija

11.00 – 12.00
12.00 - 13.00

Ustvarjalna
animacija
Ustvarjalni
kotiček

Veščine in znanja

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

Društvo litijski
likovni atelje
Lila

Skavtski steg Litija 1, Zdravstveni dom
Litija
Pojoči volkovi

Veščine in znanja

Veščine preživetja v Delavnica prve
pomoči
divjini
10.00 – 13.00

Za več informacij o Pomladnem Živ Žavu nam pišite na info@consulta.si ali nas pokličite na
059 927 619. Dogodek organizira ZLHT – Regionalni center NVO. Se vidimo na Pomladnem Živ Žavu!
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KULTURA / ZANIMIVOSTI

Saša Pavček na
urici Približevanj

tem odnesel domov. Ravno pravi čas za pisane
pirhe ob koncu tega meseca!

V sredo, 13. marca, smo
se na Približevanjih srečali z igralko, pesnico, esejistko, profesorico, dramatičarko Sašo Pavček,
s katero je urica druženja in prijetnega klepeta,
kar prehitro minila. Predstavila nam je utrinke
iz svojih otroških let, z gledaliških odrov, dru-

Predavanje in delavnica sta potekali v okviru projekta „Dediščina nas povezuje“ in sta sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske
Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Strokovna ekskurzija na Goričko

žinskih trenutkov, nam predstavila nekatere
svoje knjige ter tudi odigrala odlomek iz njene
monodrame. Hvala ga. Saša Pavček, da ste si
kljub natrpanemu urniku vzeli čas in nas počastili z obiskom na Približevanjih.

V maju zaključujemo
sezono otroških matinej
V tej sezoni se bomo na otroški matineji srečali še v soboto,
18.5. Zabavno in poučno bo z
Žabico Brokolino in polžem Sladkosnedom. Poučili se bomo o zdravi prehrani in gibanju, a ob
koncu bomo čisto malo prekršili pravila. Predstavo bo izvedlo Miškino gledališče. Se vidimo
ob 10. uri, v Kulturnem centru Litija! Luštno in
sladko bo!

Bliža se moj
festival
»Wow, wow, wow,
junij bo kmalu tukaj! TAČKOV FESTIVAL – OD 3.
JUNIJA – 7. JUNIJA. Program bo spet razigran in
pester! Pohajkoval bom po Knjižnici in muzeju,
v Glasbeni šoli bom prepeval in užival v odlični
lutkovni predstavi v gledališču! S prijatelji kužki
se bom srečal na Tačkovem igrišču ob Savi ter
v parku na Stavbah. Izvedeli bomo veliko zanimivega.
In veste kaj še? Pričakujem
vaša dela na kar treh natečajih (več v članku Knjižnice
Litija oz. na www.kclitija.si).
Če znate risati, fotografirati
ali napisati kratko predstavo,
ustvarjajte in pošljite! Pa še
nekaj ne smem pozabiti: na zaključnem dogodku bo pestro in naj vam prišepnem tudi, da
bomo plesali. To bo tudi nekaj novega! In še
marsikaj. Več boste izvedeli v naslednji številki
Občana v Tačkovem koledarčku, ki že nastaja. Pa na Facebooku mi dajte všeček in boste
sproti obveščeni!
Se vidimo! Wow, wow! 
Vaš TAČEK.

Predavanje o
higieni slovencev
na prelomu 19.
v 20 stoletje
Dr. Meta Remec iz Inštituta za novejšo zgodovino nam je 4. aprila na predavanju v muzeju
razkrila, kako je takratna oblast skušala uravnavati higieno v mestih in na podeželju in kako
je na higieno gledal povprečen človek. Ste vedeli, da kmetu 19. stoletja sploh niso priporočali umivanja, češ da ni potrebno, ker naj bi se

njegovo telo samo prečistilo na svežem zraku
in preko znojenja? Ali pa, da so še v 20. letih
20. stoletja strokovnjaki ljudi svarili pred nevarnostmi vodne kopeli? Hvala predavateljici za
izvrstno predstavitev teme in obiskovalcem za
udeležbo.

Delavnica izdelovanja peharjev

2. aprila je v muzeju potekala delavnica izdelovanja peharjev v organizaciji Društva Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno.
Ponovno smo bili veseli odlične udeležbe. Mentorica Brigita Rozina je pokazala, kako se naredi mala košarica, ki jo je vsak udeleženec po-

Spomladanska ekskurzija v organizaciji Mestnega muzeja Litija in Društva Univerza za
tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
je bila pravo izkustveno doživetje. 22. marca
smo se podali na oddaljeno Goričko, v samo
krono slovenske kokoši. Najprej smo se ustavili
v doživljajskem parku Vulkanija. Vsi naši čuti
so bili potešeni ob vznemirljivem spoznavanju
tamkajšnje zgodovine vulkanskega območja.
Vizualne predstavitve, hologramska tehnologija, 3D vizija, blagodejen pršec vode s stropnih
pršilcev in infra-rdeča luč v pravem trenutku –
spoznavanje geologije in zgodovine še nikoli ni
bilo tako zabavno. Pot nas je naprej vodila na
čudoviti grad Grad, ki ga z evropskimi sredstvi
počasi obnavljajo, in ima kar 365 soban. Zaradi
časovne stiske smo si lahko ogledali le najbolj
reprezentativne, a nas niso pustile hladne. Po
odmoru za kosilo smo se z avtobusom odpeljali
do Vidrinega raziskovalnega centra Aqualutra,
kjer nas je sprejela njegova direktorica, nekdanja Litijanka, Marjana Hönigsfeld Adamič, ki
nam je postregla s kavo in predstavila intenzivno dejavnost tega centra za ohranjanje narave,
ki ima obliko vidrine tačke in stoji ob idiličnem
potoku sredi gozda.
Najlepše se zahvaljujemo vsem obiskovalcem
za številčno udeležbo. Vabljeni tudi na naslednjo ekskurzijo jeseni v Zagreb, katere točen
datum bo sporočen naknadno.

Tacitova Germania in holokavst

Velik greh je reči za katerokoli knjigo, da bi bilo
bolje, če bi jo požrle miši. Posebej če gre za
2000 let staro delo, ki so ga po mnogih stoletjih ponovno odkrili v 15. stoletju in začeli z
navdušenjem brati! Gre za Tacitovo Germanijo, napisano v času rimskega cesarstva. V njej
so opisani Germani kot visokorasli, modrooki
in plemeniti divjaki, germanski gozdovi pa kot
njihova pradomovina. Ko so Germanijo iz latinščine prevedli v nemščino, se je z vsakim
nadaljnjim stoletjem gorje, povezano z dokaj
nedolžnimi Tacitovimi opisi, večalo. Vrhunec
je doseglo z idejo o čisti germanski rasi in holokavstu. Če pomislimo na milijone pobitih in
do smrti sestradanih v koncentracijskih taboriščih, potem seveda to ni pretirana trditev, da je
Germanija najnevarnejša knjiga in bi bilo bolje,
če bi jo miši pojedle.
Vabljeni na izredno zanimivo predavanje ddr.
Verene Perko, 7. maja, ob 19h, v Mestnem
muzeju Litija.

ZLATA POROKA IN OSEBNI
PRAZNIK

V petek 29. 03. 2019 sta v Čateški gori praznovala zlato poroko BREGAR LADO in žena JOŽICA, ki je poleg tega praznovala tudi svoj osebni
jubilej 70 let.
Ob tem jubileju
smo jih obiskali
krajani
Kržišč,
Čateške gore in
vikendaši postavili mlaj in jim
izročili skromno
darilo ter jima
voščili ob njunem
prazniku. Sledila je pogostitev
vseh navzočih v
prijetnem vzdušju, z vsemi prisotnimi. V zakonu
sta se jim rodila
dva sinova imata
pa tudi štiri vnučke.
Vsi prisotni vama
želimo, da ostaneta tako čila in
zdrava, ter da s svojo prijaznostjo, milino in
toplino še dolgo razveseljujeta svoje najbližje.


Marjan ROZMAN

POZIV K RAZMISLEKU: HIDROELEKTRARNE NA SREDNJI SAVI

Načrtovanje in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi ostaja ena od neuresničenih energetskih zavez preteklih
slovenskih vlad in vključena je tudi v koalicijsko pogodbo sedanje vlade. Holding slovenske hidroelektrarne
(HSE), Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor so v zadnjem času ponovno okrepili
svoje aktivnosti.
Predvidena je izgradnja verige desetih elektrarn na srednji Savi, prvi kratkoročni cilj pa je priprava državnega
prostorskega načrta (DPN) na območju prvih treh HE (Suhadol, Trbovlje in Renke), ki naj bi se zgradile do
leta 2030. Na območju občine Litija
so torej načrtovane 4 hidroelektrarne
in sicer HE Renke, ki naj bi bila zgrajena do leta 2030 ter HE Ponoviče, HE
Kresnice in HE Jevnica v naslednji fazi
gradnje hidroelektrarn na srednji Savi.
Povečana potreba po električni energiji in energetska samostojnost države sta navedena kot glavna razloga
za gradnjo novih elektrarn. Pri zagoNa območju občine Litija so načrtovane 4 hidroelektrarne in sicer HE Renke, tavljanju električne energije pa mora
ki naj bi bila zgrajena do leta 2030 ter HE Ponoviče, HE Kresnice in HE Jevnica država upoštevati tudi mednarodne
sporazume o zmanjševanju toplogrev naslednji fazi gradnje hidroelektrarn na srednji Savi.
dnih plinov, o deležu električne energije proizvedene iz obnovljivih virov in ostale. Trenutna slovenska energetska politika identificira vodne vire
kot obnovljive vire energije, ki naj bi omogočali trajnostnen razvoj družbe. Ker srednja Sava predstavlja velik
neizkoriščen vodni potencial na območju Slovenije, se jim zdi odločitev o izgradnji verige HE smiselna.
Zagovorniki gradnje HE kot pozitivne učinke navajajo tudi: širše družbene koristi za vzdrževanje socialne varnosti
in zaposlovanja, izboljšanje regionalnega razvoja, koristi od koncesijskih dajatev in davka na dobiček, izboljšanje poplavne varnosti, izboljšano prometno omrežje in zagotavljanje pitne vode, kvalitetnejše bivalno okolje s
pridobitvijo večjih vodnih površin, razvoj rekreacijskih potencialov ipd.
S stališča načrtovalcev se vse skupaj sliši odlično: potrebujemo elektriko, Sava ima potencial, vodni viri so
obnovljivi, hidroelektrarne so trajnostne, prinašajo nove zaposlitve, poplavno varnost, nove ceste, rekreacijske
površine.
“Ne verjemi ničemur, kjerkoli si to prebral
ali kdorkoli je to rekel, tudi, če sem to jaz
rekel. Razen če se sklada s tvojim razumom
in s tvojo zdravo pametjo.”
- Buda

- Gradnja HE na Savi bi pomenila velik poseg v
prostor in naravo, v velikem delu tudi v območje Nature 2000, z vplivom na površinske vode
in podtalnico, na habitate ribjih in ptičjih vrst.
- Načrtovalci se gradnje lotevajo brez celovite
presoje vplivov na okolje in brez vključitve javnosti in prebivalcev.
- Pri načrtovanju hidroelektrarn na srednji Savi
ni nihče pomislil na specifike posameznih naselij. Trbovlje, Hrastnik in Zagorje so mesta
odmaknjena od reke. Litija pa je mesto ob
Savi, ki je nastalo zaradi reke, nanjo je vezana bistvena naravno-kulturno-zgodovinska de- Načrt za HE Mokrice na spodnji Savi. Predvidena je polna avtomatidiščina kraja, ki je zelo pomembna za razvoj zacija elektrarne in obratovanje brez posadke ter daljinsko vodenje iz
zelenega turizma.
centra vodenja. (foto: he-ss.si)
- Načrti za hidroelektrarne so že zelo stari. V
današnjem času se stvari hitro razvijajo, sploh na področju novih tehnologij. Danes že testno obratujejo delujejo rastlinske in kinetične elektrarne, ki v
okolju sploh niso opazne.
- Številni strokovnjaki za energetiko, ki niso
del vladajoče elite, dvomijo v smiselnost
gradnje novih hidroelektrarn ter ponujajo
drugačne, alternativne in inovativne rešitve.
- Če želimo delovati trajnostno je vedno smiselno upoštevati princip 3R (reduce / varčevanje, reuse / ponovna raba, recycle /
reciliranje).
- Sedanje hidroelekrarne na slovenskih rekah
ne delujejo s polno zmoglivostjo. Potrebno bi
jih bilo posodobiti in poskrbeti, da “pridelajo” toliko energije kot je le mogoče.
- Do izgub prihaja tudi zaradi zastarelega električnega omrežja. Obnova le tega bi lahko
Prodišče v bližini Loga pri Litiji. Marec 2019. (foto: Dejan Kerin, FB)
prinesla konkretne prihranke.
- Industrija v Sloveniji porabi kar 50% vse proizvedene električne energije. Ob tem je deležna olajšav države, ki
na drugi strani draži elektriko drugim odjemalcem, tudi gospodinjstvom. Država bi morala spodbujati podjetja
k zmanjševanju porabe energije, ne pa s subvencioniranjem nagrajevati največjih porabnikov.
- Ukrepi, kot je izraba odpadne toplote v proizvodnih procesih bi lahko po nekaterih podatkih za kar 20% znižali
rabo energije v industriji.
- Res je, da sama gradnja prinese kar nekaj novih delovnih mest. Ko pa so HE zgrajene, so praktično avtomatizirane, posamezen objekt lahko deluje že z 2-3 delavci.
- Precej resnice je gotovo tudi v tem, da si novih hidroelektraren zelo želijo gradbeni mogotci. Medtem, ko
bodo sedeli na svojih jahtah, bodo delavci na najnižjih plačah, na žgočem soncu vlili nepredstavljive količine
betona, asfalta itd.
- Lokalne skupnosti z območij, kjer so hidroelektrarne že zgrajene, poročajo o številnih negativnih vplivih:
nabiranje strupenega mulja, smrad, povečana populacija komarjev, slabša kvaliteta pitne vode, zmanjšana
poplavna varnost...
“Spoštovanje stvarstva je zahteva naše vere, saj nam vrt, v katerem živimo, ni zaupan zato, da ga izkoriščamo, temveč da ga obdelujemo in s spoštovanjem varujemo.”
- Papež Frančišek
“Nobena družba, niti če jih zajameš vse hkrati, niso lastniki te zemlje. So le njeni uporabniki in jo morajo kot
dobri gospodarji predati naslednji generaciji.”
- Karl Marx

Zato te pozivamo k razmisleku.
Vabimo te, da si privoščiš sprehod
po enem od savskih prodišč, da vržeš kakšno “žabico”, da napihneš
svoj kajak, nabereš naplavine...
Prepogosto se ne zavedamo lepot
vsega, kar nas obdaja!
Če oblastniki (državni in lokalni)
niso pripravljeni sprožiti ustreznega dialoga in pretehtati vseh dejstev, jim moramo skupaj odpreti
oči. Ni vse v številkah. Politične
barve niso pomembne. Reke v naravni obliki se ne da nikoli več
povrniti v stanje pred gradnjo!
 Kaja Mlakar Agrež & Tina Trdin
VIRI:
hse.si/skupina-hse/razvojni-projekti/
delo.si/novice/slovenija/politicno-kupckanje-na-srednji-savi-73599.
html
delo.si/novice/slovenija/infri-status-drzavnega-projektanta-elektrarn-152578.html nas-stik.si/
portals/0/content/projekti/gradivo%20za%20novinarje.pdf
www.rtvslo.si/okolje/novice/zakaj-bi-industrija-varcevala-z-energijo-ce-drzavno-subvencijo-prejme-brezvsakrsnih-zavez/484254
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DRUŠTVA / AKTUALNO

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

ZBOR ČLANOV
Tokratni zbor članov MDI Litija
– Šmartno, so. p. je bil izveden
21.3. 2019 in je bil tudi volilni. V uvodu sta z
glasbeno točko popestrila duo Vili in Melita.
Vsebinska točka zbora so bila poročila: poročilo izvršilnega odbora, letno (finančno) poročilo
za leto 2018, poročilo nadzornega odbora in
poročilo častnega razsodišča.
Predsednik društva je v uvodu povzel pomembnejše mejnike razvoja in delovanja v obdobju
zadnjih štirih mandatov. Med te sodijo:
1. Zaradi razdružitve občine Litija in Šmartnega pri Litiji, smo s v letu 2008 preimenovali v
Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in
Šmartno pri Litiji.
2. V letu 2008 smo se s sredstvi FIHA (66.000
€) odkupili stari dom od Občine Litija, v katerem smo delovali od ustanovitve leta 1982.
3. Sledila je zamenjava celotnega ostrešja
objekta, izdelava fasade in toplotne zaščite.
4. Občina Litija nam je s sklepom Sveta povrnila kupnino starega doma za obnovo in povečanje starega doma.
Zaradi omejitev v Zakonu o graditvi objektov,
nam je bilo to onemogočeno. Zato smo v letu
2010 v dogovoru z Občino Litija, začeli z gradnjo novega doma.
5. Leta 2012 smo polovico starega doma oddali za 10 let v brezplačno uporabo Društvu diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji.
6. O širitvi naše dejavnosti priča tudi rast števila članov. V zadnjih 15 letih smo iz 200 članov (leta 2003) prišli na dan 31.12.2018 na 587
invalidov s statusom, 12 zakonitih zastopnikov
invalidov in 327 podpornih članov; skupaj 926
članov konec leta 2018.
7. V letu 2016 smo ustanovili socialno podjetje.
V preteklem štiriletnem obdobju beležimo širjenje in razvoj Društva, predvsem na podlagi
ustanovitve socialnega podjetja v letu 2016.
Povečal se je tako obseg in kakovost dejavnosti, kot tudi delež sofinanciranja dejavnosti
našim članom. Z udeležbo in sodelovanjem
članov smo lahko iz leta v leto bolj zadovoljni. Naše ekskurzije so bile cenovno izredno
ugodne, saj se pri delovanju društva že pozna
pozitivni finančni učinek delovanja socialnega
podjetja. V letu 2018 smo namreč zaradi veli-

kega zanimanja organizirali strokovno ekskurzijo v Belo Krajino kar dvakrat (z 94 udeleženci). Številčna je bila tudi udeležba na junijskem
srečanju težjih invalidov (130 udeležencev) in
prednovoletnem srečanju z kar 140 udeleženci. Kot vsako leto se je tudi v letu 2018 5-dnevnega oz. 7-dnevnega letovanja udeležilo preko
61 udeležencev (Dugi otok) oz. 96 udeležencev
(otok Pag).
V mesecu decembru smo opravili 50 obiskov
na domovih, obisk v Domu Tisje in Šmelcu, in
sicer tik pred velikonočnimi prazniki. Kot vsako
leto smo se odzvali na različne akcije, dogodke in prireditve (NVO gre v šolo, Manj svečk za
manj grobov ...).
Pozabiti pa ne smemo tudi na številne športne
dosežke naših športnikov, ki v številnih športnih
dejavnostih tako rekreativnih, kot tekmovalnih
predstavljajo pomemben del naših dejavnosti.
V nadaljevanju je sledila razrešitev organov
Društva ter ponovne volitve organov Društva.
Kot predsednik društva je bil še v naprej izvoljen Bogomir Vidic. Izvolili smo predstavnika
Društva za zbor članov ZDIS. Po potrditvi novih
organov je predsednik Društva Bogomir Vidic
predstavil plan dela za leti 2019 in 2020.
Prednostni nalogi naslednjih let bo uresničevanje načrtov, katerih temeljni cilj je pomoč
invalidom na vseh ravneh življenja. S tem dopolnjujemo včasih pa tudi nadomeščamo zato
pristojne institucije države.
Zaradi dolgoletnega in tvornega sodelovanja
pri delu in razvoju je zbor imenoval tudi častnega člana, Rudija Zupana. Sledila je zahvala Občini Litija, za vsestransko moralno in finančno
podporo pri razvoju in delovanju društva.
Ob zaključku zbora je sledila še beseda gostov.
Bogomir Vidic
Socialno podjetje ponuja vsem poslovnim
subjektom (podjetjem, zavodom, centrom) storitve
urejanja zunanjih in notranjih površin (poslovnih
prostorov, zelenic, parkirišč, večstanovanjskih
objektov - blokov) po konkurenčnih cenah.
Pokličite ali nas obiščite na Parmovi 7 (poleg Knjižnice
Litija), kjer bomo pripravili ugodno ponudbo za vas!
TELEFON: 01-89-81-284 in 031-676-768
drustvo.inv.litija@siol.net

Novice iz Planinskega društva Litija

Planinska sekcija »Sokol« se je 9.3.2019 udeležila vodenega krožnega pohoda od
Lipice do Bazovice. Pohod so začeli v kobilarni Lipica, si ogledali dolino Marije Lurške
in nadaljevali po gozdni učni poti Josefa Ressla do Bazoviške ceste. Pohod, ki se ga
je udeležilo 35 članov, so zaključil na mejnem prehodu Lipica. 16.3.2019 je društvo
organiziralo nagradni izlet za tekmovalce tekmovanja Mladina in gore. Z Ljubelja so se
podali na Zelenico in Ljubeljščico (1704m). Ekipo mentorjev so okrepili še gorski reševalci Franci
Intihar, Sašo Borišek – Joul in Jože Repina. Cilj ni bil izbran naključno, saj so bila zasnežena pobočja praktična učilnica v naravi, cel izlet pa je
bil posvečen gibanju v zasneženem gorskem
svetu. Na izletu so reševalci pokazali vzpon in
spust s turnimi smučmi, uporabo lavinske žolne, gibanje in ustavljanje s cepinom ter prerez
snežne odeje. Izleta se je skupaj udeležilo 16
otrok in 10 odraslih. Okoli 65 članov društva
in gostov se je 17.3.2019 na Jančah zbralo na
občnem zboru. Na začetku so si ogledali film
s fotografijami, ki prikazujejo delo društva v
letu 2018. Film je pripravil Brane Mrzelj. Na
predlog delovnega predsednika Petra Rutarja
so potrdili poročila za leto 2018 in programe
za leto 2019. Potrdili so tudi nekaj zamenjav
Udeleženci izleta na Zelenico
v organih društva. 23.3.2019 se je sekcija
»Sokol« odpravila na Kurešček (826 m) nad Igom. Najprej so si ogledali grad Turjak, nato so se
mimo Bajdinskih slapov spustili v dolino Želimeljščice in nadaljevali z vzponom proti Kureščku.
Pohoda se je udeležilo 21 pohodnikov. 23.3.2019 je sekcija savskih Kojotov organizirala tradicionalni izlet »V neznano«. Izleta se je udeležilo 26 pohodnikov. Na cilj so se podali v dveh skupinah.
Prva se je izkrcala v Trebnjem, druga pa v Mirni. Obe skupini sta krenili proti skupnemu cilju, koči
Plaz na Debencu. Na cilju so izžrebali lepe nagrade, ki jih je podarilo podjetje Mont-var.
Načrtovani izleti in akcije v aprilu in maju 2019.
- 6.4.2019 – Galetovec (družinska sekcija)
- 6.4.2019 – Pohod po obronkih Jablaniške doline (sekcija Sokol)
- 20.4.20189 – Jošt (sekcija Sokol)
- 20.4.2019 – Šmarna gora (sekcija Sava)
- 27.4.2019 – Galetovec (sekcija Sokol)
- 4.5.2019 – Mali Golak (sekcija Sokol)
- 18.5.2019 – Kočevje (sekcija Sokol)
- 25.5.2019 – Mali vrh na Begunjami (sekcija Sokol)
- 25.5.2019 – Stolp ljubezni na Žusmu (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu in na spletu http://www.pdrustvo-litija.si/ 
Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

„PREŠITE“ KOŠARE IN KOKOŠKE iz ZASAVSKEGA VDC

V Zasavskem VDC-ju ustvarjamo in nadgrajujemo reciklirane izdelke naše eko blagovne
znamke „Prešito“. Navdahnila sta nas pomlad in prihajajoči velikonočni prazniki.
Velika noč je močno povezana s starimi praznovanji pomladi. Je največji cerkveni praznik in za katoličane je
to praznik vseh praznikov. Z njim je povezanih mnogo starih ljudskih verovanj. Na koledarju je vedno nekje po
pustu in postu, natančneje v nedeljo po prvi pomladni polni luni. Za praznik je pomemben redosled običajev od
čiščenja, posta, priprav značilnih jedi, barvanja pirhov, žegna in obiskovanja
sorodnikov.
Mize so lepo pogrnjene in če ste dovolj drzni, lahko letos tradiciji dodate še
kanček ekološke in humanitarne note, saj so naše košare za jajca ali
potico narejene iz recikliranega jeansa v kombinaciji z lesom. „Prešite“
kokoške pa lahko v tem času uporabite za namizno dekoracijo, saj so
tako simpatične, da vam bodo že tako prijeten obrok še polepšale.
Z nakupom in uporabo naših eko izdelkov ohranjate naravo in omogočate invalidnim uporabnikom kakovostnejše življenje. Vse naše izdelke lahko
kupite preko telefona 03 56 69 790, spletnega nakupa: http://vdc-zagorje.si/trgovina ali osebno v naših
trgovinah v VDC Zagorju, Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi in Litiji od 7. ure – 14. ure (oz. po predhodnem
dogovoru po telefonu tudi izven tega časa). Veseli bomo tudi vaših odpadnih kavbojk in zaves, ki jih bomo
uporabili za predelavo v izdelke naše eko blagovne znamke »PREŠITO«.

ZGODILO SE BO

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA
SOŽITJA, ki jih organizira ZDUS,
bodo potekali od 14. do 16. maja 2019. Vse
tri dni bo prisotno tudi naše društvo z različnimi
dejavnostmi. Tako se bodo v torek predstavile
naše delavnice, na popoldanski prireditvi Večer pesmi in plesa Zveze društev upokojencev
Slovenije, pa bo sodelovala „Country plesna
skupina RODEO - Litija“ s kavbojskimi plesi. V
sredo bodo najprej na vrsti v »Urice poezije« srečanje literatov, kjer se bodo predstavili trije
člani naše Literarne sekcije, v popoldanski
prireditvi 44. srečanje pevskih zborov društev
upokojencev Slovenije, pa naš MEPZ, ki letos
praznuje 35 let delovanja.
Vsi dogodki se bodo odvijali na Gospodarskem
razstavišču, ki je od glavne železniške postaje
Ljubljana oddaljeno 10 minut hoje. Ker Slovenske železnice ponujajo za organizirane skupine 75 % popust na redno ceno vozovnice,
v Izletniški sekciji DU Litija zbiramo predhodne prijave do ponedeljka, 6. maja 2019, za
ogled torkovih prireditev, 14. maja.
Celoten program lahko preberete na spletni
strani ali na oglasni deski, v društvu pa si lahko
zagotovite tudi brezplačne vstopnice, ki so potrebne za dvoranske prireditve.
PLANINSKO POHODNIŠKA SEKCIJA vabi v
maju 2019 na dva pohoda in sicer:
4. 5. 2019 JETERBENK pri Medvodah - Iz vasi
Žlebe bomo odšli do cerkve Sv. Marjete in se
povzpeli na Jeterbenk na katerem je bil včasih
grad, ki ga je porušil potres leta 1511. Cerkev
Sv. Marjete je bila zgrajena iz ruševin tega gradu. Iz Jeterbenka kjer je tudi razgledna točka,
se bomo spustili do cerkve Sv. Jakob na Petelincu in se vrnili na izhodišče - Slavkov dom.
18. 5. 2019 PRIMORSKA – ogledali si bomo
znamenitosti okrog ORLEKA, kjer je tudi kraška jama z dvorano s kapniki ter pastirske hišice. Po ogledu se bomo odpeljali do vasi Jezero
in si ogledali čudovito dolino Glinščice.
25. 5. 2019 - 21. Srečanje upokojenskih
pevskih zborov na Geossu ob15.oo v PŠ
Vače, Geoss.
30. 5. 2019 - Jubilejni 10. citrarski koncert
SREBRNIH STRUN ob19.3o v KC Litija.

SREČANJE V RIMSKIH TOPLICAH
Zasavska pokrajinska zveza društev upokojencev tudi letos vabi v Rimske Toplice na srečanje
vseh njenih članov. Prireditev bo potekala v
petek, 31. maja.
Ker imamo na lansko srečanje lepe spomine,
se bomo srečanja udeležili tudi mi, člani DU Litija. Prijave zbiramo v tajništvu DU Litija do
petka, 24. maja.

ZGODILO SE JE

LETNI ZBOR ČLANOV DU LITIJA
Člani Društva upokojencev Litija smo se v
marcu zbrali na zboru članov in do zadnjega
kotička napolnili veliko sejno sobo na Občini.
Pregledali in ocenili smo delo društva v preteklem letu, poročilo o finančnem poslovanju,
poročilo nadzornega odbora ter sprejeli finančni načrt in program dela za letošnje leto, ki
je natisnjen na zloženki in jo dobi vsak član DU
Litija ob plačilu članarine. Za prijeten uvod je
poskrbel naš mešani pevski zbor.

Podelili smo 5 priznanj društva, prejeli so jih
Alojz Molka, Sead Kisić, Irena Kramar, Jože
Dernovšek in Mili Rogelj. 4 priznanja ZDUS-a
pa so bila podeljena Ivi Slabe, Nuši Rozman,
Ani Ponebšek in Socialni sekciji DU Litija. Še
posebej smo ponosni, da je društvo dobilo naziv društva v
javnem interesu na
področje socialnega dela. Prejeli smo
tudi Priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije za
najbolj uspešno društvo v zasavski regiji.
Društvo je na dan
31.12.2018
imelo
813 članov, od tega
265 moških in 548
žensk. V letu 2018
se je včlanilo 28 novih članov, umrlo je
32 članov, izstopilo

pa 15 članov. Članarina društva je bila 12 evrov
in ostaja nespremenjena.
V vse aktivnosti društva je vloženo veliko
prostovoljnega dela članov upravnega odbora
za vodenje društva in dejavnosti, prostovoljk
na socialnem področju, planinskih vodnikov,
športnikov in drugih za vodenje dejavnostih.
Vse to krepi povezanost članov in pripadnost
društvu, kamor vljudno vabimo vse, ki želijo prijetno in koristno preživeti svoj prosti
čas. 
Irena Kramar

MESEC MAREC, MESEC PRAZNOVANJ
18. marca smo v goste povabili predavatelja
Andreja Pešca, univ. diplomiranega politologa, strokovnjaka za odnose in osebni razvoj.
Naslov predavanja je bil zelo obetaven Moder
človek se ne stara, vendar nas je večina navzočih, kljub prijetnemu pristopu in sproščenemu razgovoru zaznala, da je gospod še vseeno
premlad in nima z našo generacijo veliko izkušenj. So pa njegove ideje in pogledi na življenje
vredni razmisleka tudi v naših letih.
V uvodnem delu se je predstavila naša literarna skupina. Beti in Janez Prašnikar ter Dragi
Turenšek so nam zapeli ob spremljavi kitare,
Mili Penčur je zaigrala na citre, Slavka Matoz in
Irena Kramar pa sta nam predstavili svoji pesmi. 
Iva Slabe
POHOD: JEŽNI VRH – KOZLJEVEC
Člani planinsko pohodniške sekcije DU Litija,
smo se 23. marca odpravili v lepem pomladnem jutru na pohod iz Ježnega vrha do 533 m
visokega Kozljevca, nad dolino Drage. Še pred
Ježnim vrhom se odpre čudovit razgled proti Šmartnem, gradu Bogenšperk, oko pa seže

tudi do Triglava in s soncem obsijanih Kamniških Alp.
Obiskali smo cerkvico svetega Petra na Ježnem
vrhu, katero so postavili Zadražnikovi v spomin
na srečno vrnitev iz vojne. Vinko in Martin Zadražnik sta nas
na domu prijazno sprejela in
pogostila. Hvala
jima za gostoljubje. Napolnili
smo baterije in
veselo pot smo
nadaljevali
na
Kozljevec, vrh v Posavskem hribovju, po lepi
gozdni poti in mimo zaselkov s prijaznimi domačini. Vodil nas je Lojze Kavčič. Hvala.

Nuša Rozman

JABLANIŠKI POHOD – 6.4.2019
V soboto 6.4.2019 smo se člani planinske sekcije udeležili pohoda po Jablaniški poti. Pohod
organizira Društvo za razvoj podeželja LAZ.
Prebudilo se je lepo pomladansko jutro. Start
poti je bil tako kot vsako leto pri Gasilskem
domu v Jablanici. Prijazne članice društva LAZ
so ponujale štrukeljce, jabolka in razne napitke. Dobre volje smo se podali na pot, ki je
dolga 4 – 5 ur hoje. Po gozdni kolovozni poti,
delno pa tudi po asfaltu se pride do vasic:
Jablaniške Laze, Bukovica, Prelesje, Mamolj,
Čebelnik, Zelenec. Zaključek pohoda je bil
na kmečkem turizmu Zaman v Gradiščah. Na
kmečkem turizmu je sledilo prijetno druženje
in kulturni program z harmoniko, petjem in
recitiranjem. Nudili so tudi domačo hrano in
pijačo.
Med hojo po obronkih jablaniške doline smo
opazovali bližnjo in daljno okolico in uživali v
lepi naravi. Radi se udeležujemo pohodov po
tej poti, saj smo jo nekateri prehodili že več
kot deset krat. Sklenili smo, da prihodnje leto
zopet pridemo. Preživeli smo lep dan v naravi.
Nuša Rozman
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DOM TISJE

DAN ZA SPREMEMBE
Tudi letos smo v Domu Tisje,
obeležili 10. prostovoljsko akcijo - Dan za spremembe, katero vsako leto organizira Slovenska filantropija. Letošnja osrednja
tema akcije je bila »Odpravimo diskriminacijo.«
Kaj je diskriminacija?
V Sloveniji imamo za preprečevanje diskriminacije Zakona o varstvu pred diskriminacijo,
da ne bi prihajalo do neupravičenega in neenakega obravnavanja, razlikovanja, izključevanja
ali omejevanja pravic interesov in ugodnosti.
Zakon izpostavlja, da so lahko razlog za diskriminacijo tudi osebne okoliščine, med katerimi
tudi invalidnost in starost ali druge osebne
značilnosti, ki so povezane s posamezniki. Od
leta 2016 imamo v Sloveniji tudi Zagovornika
načela enakosti.

Slovenska filantropija z letošnjo akcijo odpravlja diskriminacijo s pozivanjem k solidarnosti,
sprejemanju različnosti, sodelovanju in medsebojnemu spoštovanju, kar je pomembno za
povezano in varno družbo.
Tako so se stanovalci enote Litija skupaj z
uporabniki VDC Litija ter dijakinjami Gimnazi-

je Litija in njihovimi profesoricami odločili, da
letošnjo akcijo medgeneracijsko obarvamo.
Profesorice in dijakinje iz Gimnazije Litija so
»zavihale rokave« in vse udeležene popeljale v
čudoviti svet črk, številk in drugih zanimivih dejavnosti, z namenom krepiti njihove socialne in
kognitivne veščine. Dogodek ob Dnevu za spremembe je združilo in medsebojno povezalo
različno ranljive skupine
v medsebojno – medgen e r a c ij s ko
sodelovanje.
Dan je bil zaznamovan z
druženjem in
spoznanjem,
da se še vedno
lahko,
kljub starosti in invalidnosti z nekaj prilagoditvami in podpore aktivno preživljamo čas.
V matičnem domu smo spodbujali spremembe
v aktivni luči posameznikov. Za stanovalce in
obiskovalce deluje » Aktivna pot«. Sestavljena
je iz osemnajstih različnih aktivnostih, namenjena vadbi in druženju, predvsem pa krepitvi
psihofizičnih sposobnostih. Letošnjo akcijo
Dan za spremembe pa smo uresničili tako, da
so se lahko aktivne poti udeležili vsi zainteresirani stanovalci, kljub njihovi oviranosti. Ob koncu smo se skupaj družili ob regratu in postnem
kruhu.
S tovrstnim dogodkom smo ponovno pokazali,
da se znamo povezati, sodelovati in da skupaj
zmoremo več.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola

V društveni pisarni v sredo 8.5.2019 izjemoma od 8. do 9. ure. Zahvaljujemo
se vam za razumevanje.

24. Športno srečanje diabetkov Slovenije - Koper 2019
Društvo diabetikov Koper in Zveza Društev diabetikov Slovenije sta organizatorja 24. Športnega
rekreativnega srečanja diabetikov Slovenije, ki bo v soboto, 25. maja 2019, v športni dvorani
BONIFIKA v Kopru.
V društvu nimamo športnih ekip za različna športna tekmovanja, zato vas vabimo, da se skupaj z
nami v čim večjem številu udeležimo srečanja. Organiziran prevoz, rok za prijavo na srečanje
je v društveni pisarni do 15.5.2019, kjer boste lahko ob prijavi poravnali prispevek 20 EUR za
prevoz, kosilo in organizacijo.

Telovadba

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

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno

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

Pohodi
Vsak četrtek skupaj z MDI 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, Šentjošt, Golica, Šmarna gora, kjer bo zanimanje večje in bo
organiziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred odhodom
z obveznim plačilom akontacije.
Datum:
09.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019

Smer pohoda in čas odhoda
MAJ
Litija - Šentjošt Šmarjeta, ob 7.00 uri
Litija - Zagorje – Čolnišče, ob 7. uri
Litija –Golica, ob 7. uri
Litija – Šmarna gora, ob 7. uri

Pohod vodi:

Prevozi:

Lojze Hauptman
Ivan Lamovšek
Jože Groboljšek
Ivan Lamovšek

avtobus
vlak
avtobus
avtobus

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 programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim
družinskim članom ali prijateljem. Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

PLAČILO
ČLANARINE
Članarina za leto 2019
znaša 12 EUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času
uradnih ur ali na TR
03110-1000021983.

URADNE URE

Uradne ure so v ponedeljek in sredo od
8.00 do 11.00 ure.
V TOREK in ČETRTEK
NI URADNIH UR!
DD Litija in Šmartno
Mihaela Amršek,
predsednica

(Nadaljevanje s 1. strani)

LITIJSKI TEK 2019

Vsi tekači in navijači se bomo letos zbrali v soboto, 8. junija na sedmem Litijskem teku v organizaciji ZKMŠ Litija. Tudi letos se nam obeta
edinstven tekaški dogodek, ki je vsako leto bolj
obiskan.
Tek bo potekal na enaki trasi kot lani. Start bo v
starem mestnem jedru, proge bodo tekle proti
Pogoniku in nazaj na start. Dolžina proge bo
odvisna od kategorije, za katero se boste odločili. Tako kategorij kot dolžin prog bo več kot
dovolj za vsakogar. Litijski tek 2019 bo potekal
v naslednjih kategorijah:
I. 8.30 tek na 10 km,
a)	Moški – st. kategorije: do 30 let, od 31 do
45 let, od 46 do 60 let, od 61 let in starejši,
b)	Ženske – st. kategorije: do 30 let, od 31
do 45 let, od 46 do 60 let, od 61 let in
starejše;
II.	8.40 ekipni tek za prehodni občinski pokal, 5,6 km in posamični tek srednješolcev
na 3,6 km;

III.	10.30 promocijski družinski tek predšolskih otrok s starši, 200 m;
IV.	10.55 šolski rekreacijski tek, I. triada, 400
m; DEČKI
V.	11.05 šolski rekreacijski tek, I. triada, 400
m; DEKLICE
VI.	11.15 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev,
II. triada, 1000 m; DEČKI
VII.	11.25 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev,
II. triada, 1000 m; DEKLICE
VIII.	11.35 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev,
III. triada, 1000 m; DEČKI
IX.	11.45 šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev,
III. triada, 1000 m; DEKLICE
X. 12.00 5. Tajin tek, 1000 m.
Več informacij o teku na strani:
sport.zkms-litija.si/tek/.
Za vse tekače in navijače bo na štartnem mestu tudi ponudba športne opreme in prehrane.
Tekaški pozdrav
ZKMŠ Litija, enota šport

ZVONČEK MIRU

Bilo je nekoč, pred mnogimi leti. V tistih časih, ko so
starši še pošiljali svoje otroke
k starim staršem na deželo.
Tam so preživljali počitnice ali
praznike ter brezmejno uživali.
Tako je bilo tudi z Gelco, ki je odšla k babici,
da bi z njo preživela nekaj prazničnih dni. Ko jo je
očka pripeljal do hiše, jo je babica že čakala na hišnem pragu. Obsijana z večernim soncem je bila
tako mila, da se je Gelca topila od sreče. Stekla ji
je v objem in objeti sta stopili v hišo.
»Posebej zate sem zakurila peč, da boš lahko
ležala na njej, jaz pa ti bom kot vedno povedala
resnično zgodbo,« je iskrivo
rekla babica.
»Ampak jaz sem lačna!« je
protestirala mala.
»Se mi je zdelo, da boš,«
se je zasmejala babica in prinesla polno lončeno skledo
mamljivo dišečih štrukeljcev.
Tedaj je Gelca zagledala
šopek zvončkov.
»Kako lepi so!« je vzkliknila.
Občudujoče jih je gledala, nato vprašala:
»Ti veš, zakaj se tej mali cvetlici reče zvonček?«
»Morda zato, ker njen cvet visi in lahko binglja.
Nehote nas spominja na pravi zvonec. Tudi njegova oblika je povsem podobna zvoncu v zvoniku,
zvoncu za vratom krave vodnice ali mojemu malemu bakrenemu zvončku.«
Deklica je pokimala, z užitkom grizljala štrukeljce in se zagledala v majhen, na elastiki privezan
zvonček. Babica se je ponudila:
»Ti povem zgodbo?«
»Aha,« je pokimala deklica in zlezla na peč, babica pa je sedla na zapeček.

»Ko sem bila majhna kot ti, je bilo pri hiši
sedem otrok. Tinček je bil najmlajši, a najbolj jeznorit. Za vsako malenkost se je ujezil in tepel vse
po vrsti. Oče, ki je bil moder mož, je težko gledal
sina ter poslušal jok deklic in udarce dečkov. Ker
tudi za veliko noč ni bilo miru, mu je prekipelo.
V glavo mu je šinila izvrstna misel. Odpravil se
je h kovaču in mu naročil, naj izdela ta zvonček.
Skozenj je potegnil elastiko in ga obesil nad vrata. Poklical nas je in rekel: ‚Glejte čudo! Zvonček
miru. Najbolj je namenjen tebi, Tinček, še posebej, kadar boš jezen. Takrat ga potegni in reci:
Marija, pomagaj! Zvonček bo milo zapel, ti se boš
umiril in počasi postajal tak fant, da boš ponos
naše družine.‘
Tinček ni rekel nič, a je
bilo že kmalu slišati zven
zvona. Spominjam se, da
smo ga sprva pogosto poslušali, potem pa vsak dan
redkeje in nazadnje je glas
zvončka utihnil.«
»Ste tudi drugi kdaj pozvonili?« je bila radovedna
Gelca.
»O, ja, smo. Vsi smo v
začetku zvonili pogosteje, potem vse redkeje in
nato je v naši hiši ta čudežni Marijin zvonček utihnil.«
»Zanimivo,« je rekla Gelca in zlezla v babičino
naročje. Prevzela jo je zgodba in zazdelo se je, da
tudi ona sliši mili glas tega starega zvončka.
Zdaj babice ni več, Gelca je že odrasla. Še vedno pa ima zvonček miru kot spomin na prelepo
otroštvo in babico, ki ji je večkrat rekla:
»Če ti bo hudo, če boš žalostna, ti bo zvonček
miru pomagal, da boš našla svoj mir. V sebi boš
prižgala lučko ljubezni, ki bo razsvetlila tebe in
vse v tvoji bližini.«
Darinka Kobal

POLICISTI
POLICIJSKE
POSTAJE LITIJA
SVETUJEMO

Smo v obdobju sečnje dreves in policisti želimo, da ste
pri tem varni. Opozarjamo,
da se v gozd ne odpravljate
sami in ste pri sečnji in spravilu lesa posebej previdni.
Upoštevajte pravila varnosti
pri delu, usposobite se za
varno delo z motorno žago,
ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo (čelado
z glušniki, proti-vrezno obutev in hlače). Svetujemo,
da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam.
Vsi obiskovalci gozda - upoštevajte zavarovana območja sečnje dreves in poskrbite za lastno varnost!
Policisti opažamo vse več
kršitev po Zakonu o zaščiti
živali. Predvsem mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in
šolanjem ali drugimi ukrepi
zagotoviti, da žival ni nevarna okolici, na javnem mestu
pa zagotoviti fizično varstvo
tako, da je pes na povodcu.
Skrbniki – poskrbite, da
vaše živali ne bodo ogrožale drugih!
Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja
PP Litija
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Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija

ZAKAJ, babi povej…

»Komaj sinek skobaca se zjutraj k meni, že začne se ta njegov: zakaj, zakaj, …?« Zimzelena popevka Lada Leskovarja,
nam na preprost način predstavlja otroka polnega energije, radovednosti
in čudenja. Ta mali »Zakajček » hito raste, z leti
prihajajo drugačna vprašanja in iskanje odgovorov na življenje in življenjske okoliščine, ki se
nam zgodijo. Čas hitro teče in različna življenjska obdobja se nizajo eden za drugim. Vsako
življenjsko obdobje ima svoje značilnosti in

ljudje igramo v njem vsak svojo vlogo kot ženske, moški, matere, očetje, zaposleni, pripadniki raznih društev in podobno. Še dobro se ne
zaveš pa v vrtincu vseh dogodkov, obveznosti,
radosti in težkih trenutkov, postaneš pripadnik

številne druščine starejše generacije. Morda
se šele takrat dobro zaveš, kako pomembno
je, da predajaš svoje izkušnje, znanje in radosti
mlajši generaciji. Babice in dedki imamo čas,
da odgovarjamo na tisoče vprašanj, ob večerih lahko mirno preberemo ali pa ustvarimo
zgodbice za vnučke, da lažje zaspijo. Pogosto
smo nepogrešljivi pri izvajanju varstva, ko imajo straši druge obveznosti in pri tem skupaj z
otroki ustvarjamo: beremo, pečemo, kuhamo,
rišemo, urejamo vrtiček, obiskujemo živali, pojemo, aktivnosti je lahko neštetno. Pri tem se
pretaka dobra energija, ki nas napolni. Predvsem so blagodejni dotiki, pohvale in smeh.
Seveda se oboji tudi utrudimo, ampak naslednji dan se veselimo novih dogodivščin.
Povezovanje med generacijami lahko poteka
na najrazličnejše načine, preko druženj, predajanja znanj in izkušenj, skupnega ustvarjanja,
prostovoljstva,… Za našo skupno prihodnost
je to zelo pomembno, da bomo živeli složno, z
empatijo in solidarno, kot pošteni in odgovorni
posamezniki. Biti starejši, je posebno življenjsko obdobje. Kako ga kakovostno živeti, je odvisno od vsakega posameznika. Je pa to čas,
ko lahko v sebi iščeš svoj ZAKAJ in nanj najdeš
tudi odgovor. In ga nato udejanjaš, na različne
načine, z različnimi aktivnostmi, predvsem pa z
ljubeznijo, zato, da ima življenje smisel do konca. 
Vida Lukač

Zemlja bo neozdravljivo zbolela!

Mesec marec je bil v skupini Zmajčki namenjen ekološkim vsebinam. Začeli smo ga s spoznavanjem znaka treh krožnih puščic (reduce,
reuse, recycle), ki nas opominja na odgovorno
ravnanje do okolja. Spodbuja nas k zmanjšanju
porabe vode, elektrike in ostalih neobnovljivih
virov energije, ponovni uporabi predmetov, ki
so za to še primerni in k ločenemu zbiranju odpadkov, ki omogoča predelavo v novo surovino.
Najprej smo se odgovornega ravnanja do okolja lotili v naši igralnici. Opremili smo koše za
smeti z ustreznimi simboli, dosledno smo ugašali luči in zapirali vodo, izdelali smo didaktično igro razvrščanja smeti v ustrezne zabojnike.
Nato smo k sodelovanju povabili še starše in
izvedli zbiralno akcijo starega papirja ter na
eko ustvarjalni delavnici izdelali vrečko iz stare
majice, s katero bomo omejili uporabo plastičnih vrečk v vrtcu.

Materinski dan v Šmelcu

Tradicionalna druženja v Šmalcu so postala del
našega vsakdana. Srečanja potekajo ob različnih priložnostih. Gibalne
dejavnosti na prostem, novoletna druženja na čajanki, nastop ob kulturnem
prazniku, pustna rajanja,
skupni zaključek leta, razne
delavnice. Letos smo se
odločili, da se srečamo ob
materinskem dnevu. Strokovni delavci Doma Tisje,
enota Litija, VDC-ja Zagorje, enota Litija in Vrtca Litija »enota Ribica«
smo pripravili delavnico z recitacijami stanovalcev doma na temo »mati«. Na delavnici smo
izdelovali ptičke, na katere smo navili volno in
ob zvokih kitare prepevali znane pesmi. Prepletanje glasov mladih in mladih po srcu, nas je
navdajal z ponosom, da smo združili za nekatere nezdružljivo.

Sproščenost med otroki, starostniki in uporabniki VDC-ja je neprecenljiva. Medgeneracijska
druženja so najboljša vez za
izmenjavanje izkušenj, medsebojnega učenja in sprejemanje
drugačnosti. Takšne dejavnosti popestrijo delo v vseh delavnih okoljih Šmelca, ki nam
dajejo pozitivno energijo in voljo za odkrivanje novih skupnih
poti.
Naslednje srečanje pripravljamo 16.5. 2019 ob 18.00 v dvorani glasbene šole Litija in takrat se nam lahko
pridružite. Veselo bo. 
Milena Bratkovič

Medgeneracijska srečanja

krajanke in krajani, vabimo vas, da se udeležite
medgeneracijskih srečanj v prvi polovici meseca maja 2019, in sicer:
- v Krajevni skupnosti Dole pri Litiji:
- dne 5.5.2019 ob 9.30, zborno
mesto pri OŠ Dole pri Litiji ‚Sprehod v naravi in gibalne vaje‘ s
skupino Zmajčki iz vrtca Dole,
- dne 9.5.2019 ob 10.00, zborno mesto pri OŠ Dole ‚Sprehod
v naravi in gibalne vaje‘ z učenci prvega razreda OŠ Dole,
- dne 15.5.2019 ob 10.00,
zborno mesto OŠ Dole ‚Ekologija travnika in travniška zelišča‘ z učenci 6. razreda OŠ
pod strokovnim vodstvom ge.
Jožice Bajc Pivec; vsakokrat
bodo sodelovali tudi člani Dru6.880,00 EUR
7.700,00 EUR
štva upokojencev Dole pri Litiji
RENAULT Clio dCi 75 Expression HYUNDAI i20 1.1 CRDi Life Letnik:
in Športnega društva Dole,
MULTIMEDIJA Letnik: 2014, prev. 62173 2015, teh. pregled 12/2019, prev. 103551 km,
- v Mestni skupnosti Litija:
km, bela barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 bela barva, diesel motor, 1120 ccm, 55 kW
- dne 16.5.2019 ob 18.00 v
kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
(75 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
dvorani glasbene šole Litija-Šmartno ‚Veselo popoldne –
prišla bo pomlad‘, sodelujejo
Vrtec Litija enota Ribica, enota VDC Litija, Glasbena šola,
oskrbovanci enote Doma Tisje
v Litiji in stanovalci oskrbovalnih stanovanj v Šmelcu.
Karlo Lemut
12.880,00 EUR

6.200,00 EUR

OPEL Mokka 1.4 Turbo Enjoy Start Stop MITSUBISHI Outlander 2.2 DID Intense+
Letnik: 2015, teh. pregled 12/2019, prev. 73246 Letnik: 2008, teh. pregled 1/2020, prev. 212593
km, bela barva, bencinski motor, 1364 ccm, 103 km, temno siva kov. barva, diesel motor, 2179 ccm,
115 kW (157 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
kW (140 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

1.990,00 EUR
7.260,00 EUR
RENAULT Clio dCi Expression MULTIME- FIAT Punto Grande Active 1.3 MultiDIJA Letnik: 2015, teh. pregled 10/2019, prev. jet 16V Letnik: 2007, prev. 196561 km,

95240 km, bela barva, diesel motor, 1461 ccm, bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 55 kW
55 kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA. (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: OPEL Mokka X 1.4 Turbo Enjoy Start Stop, letnik 2019,
prev. 3000 km, bencinski motor, 1364 ccm, 88 kW (120 KM), ročni menj.
(6 pr.), bela barva, 16.790,00 €; CITROEN C3 1.4 HDi Attraction, letnik 2015,
prev. 104428 km, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), ročni menj.
(5 pr.), temno modra kovinska barva, 6.220,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

Otrok pa se je najbolj dotaknila izkušnja opazovanja neodgovornega ravnanja z odpadki v naši
okolici. Sprehodili smo se do obrežja Save, kjer
smo naleteli na grozljiv prizor. Otroci niso mogli
verjeti, kaj vse najdemo ob reki – avtomobilske gume, razpadajoče čevlje, gore polivinila in
plastičnih vrečk, pločevinke, cigaretne škatlice
in ogorke, avtomobilske brisalce, motor, kose
železa, ostanke raznovrstnega gradbenega
materiala, olupke mandarin v plastični vrečki,
embalažo najboljše kave in celo še uporabne
lego kocke!
Nekaj nesnage zagotovo s seboj prinese reka
in jih odloži v Litiji, a prav vsega k nam ni prinesla Sava od drugod. Veliko zgoraj omenjenih
odpadkov so neodgovorno in brezbrižno tja odložili naši sokrajani. Morda oni zdaj smeti res
ne vidijo več, a škoda, ki so jo s tem povzročili
je nepopravljiva. Zemlja bo neozdravljivo zbolela. Iznajdljivi odlagalci smeti so s svojim ravnanjem naredili škodo v prvi vrsti sebi – človeški
vrsti, ki v takšnih razmerah ne bo več dolgo
(pre)živela. Si res želimo prihodnjim rodovom
zapustiti takšno Litijo?
Za nas hočemo čisto mesto in zdrav planet –
pomagajte nam in pomislite, preden odvržete!
Špela M. Sedevčič

Klepetalnice za starše

V tem letu smo v Vrtcu Litija staršem naših
malčkov ponudili novo obliko sodelovanja, poimenovali smo jo Klepetalnica za starše. Izvedli smo dve srečanji na temo samostojnosti in
kljubovanja oz. trme njihovih otrok. V začetku
srečanja smo z igrico »ledolomilec« prebili led

in klepetalnica se je ob čaju in sproščenem
vzdušju uspešno nadaljevala. Starši so imeli
možnost povedati svoje izkušnje in izzive, ki
jih doživljajo ob vzgoji otrok. Skupaj smo iskali različne strategije ukrepanj in ob koncu

ugotovili, da je čas kar prehitro minil. Zapise o
vsebini obeh srečanj bomo objavili v spletnem
okolju vrtčevske spletne strani, namenjene
staršem. Vabilo na naslednja srečanja pa naj
bodo zapisi vtisov staršev, ki so se klepetalnice
udeležili tokrat:
• ‚‘Najbolj učinkovito učenje je učenje iz izkušenj in nasvetov drugih. Zato ocenjujem klepetalnico kot zelo uspešno‘‘.
• ‚‘Odlična delavnica z izmenjavo izkušenj, idej
in problemov, ki jih imamo sami in z otroki.
Se zavedamo, da nismo edini, ki se soočamo
s težavami‘‘.
• ‚‘Super izkušnja in vzdušje. Super je bilo poslušati izkušnje drugih staršev in marsikatera
izkušnja drugih mi je dala kakšno novo idejo
in namige‘‘.
• » Zelo dobra oblika sodelovanja s starši –
koristna je izmenjava izkušenj ter sproščen
pogovor in vedenje, da v situaciji nisi sam.
Hvala!
Liljana Plaskan

Dan vrtca – vabljeni na prireditev!

V Vrtcu Litija tudi letos v aprilu, že tradicionalno, pripravljamo prireditev ob Dnevu vrtca.
Ob 90-letnici predšolske vzgoje v Litiji bo tokratna še posebej slavnostna, naslovili smo jo
PRAZNOVANJA NAS POVEZUJEJO. V Sloveniji
poteka vrsto dogodkov, prireditev, srečanj, kjer
se državljani povezujejo in praznujejo. Nekaj
teh dogodkov bodo naši otroci v igri predstavili
obiskovalcem. Vabimo vas v Športno dvorano v
Litiji v četrtek, 25. aprila, ob 17.30. Predstavilo
se bo 220 otrok in 120 zaposlenih. Častni gost
prireditve bo predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor. Vabljeni! Bo praznično in igrivo :)

Vrtec litija – iz ust naših malčkov :)

Kaj je vzgoja?
»Ko gremo v telovadnico, pazimo ta male, da se
ne udarijo.« Mija, 6 let
»Otroke učimo peti, risat in najbolj pomembne
stvari delat.« Oskar, 5let 8mesecev
»Ta malim pomagamo umit roke, se slečt, obut
copate. » Neža, 5 let 11 mesecev
»Da si prijazen in ne cukaš.« Dana, 3 leta 10
mesecev
»Če si najprej v sirotišnici, pa te pol hoče en
ven vzet, pa te vzgojijo.« Rok, 6 let 3 mesece

Iz kronike za leto 1949-1950,
zapisala Franja Potokar:

»V mesecu juniju smo imeli javno akademijo, katera je lepo izpadla. Obisk je bil zelo lep. Vsi so
se razšli nasmejani, saj naši malčki, čeprav so
ga kaj polomili, so bili še bolj prisrčni! Po akademiji so bili vsi skupaj pogoščeni, otroci in matere. Prav pridno so pomagale matere otrokom
katerih hodijo otroci v vrtec pri pripravljanju peciva in kuhe. Res zelo lepo je bilo videti te naše
malčke z mamicami pri skupni večerji.«

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

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV
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Novice iz AO Litija

V letošnji zimi so naši člani predvsem turno smučali, opravili so
veliko število imenitnih turnih smukov predvsem v Avstriji, ker v naših
gorah ni bilo zadosti snega. Med drugim so smučali tudi na Norveškem, na Lofotskem otočju.
Opravili smo tudi nekaj zimskih pristopov med
drugim na Triglav in Grintavec.
Zimski tečaj smo opravili v
dveh delih (dva vikenda v marcu), nad Planinskim domom
na Zelenici v Karavankah, udeležilo se ga je pet tečajnikov,
ki so na njem pridobili osnovno znanje o varnem gibanju v
zimskih gorah, varstvu pred
plazovi in opravili tudi prve
zimske plezalne ture in sicer
so prvi vikend plezali dve grapi v severovzhodni
steni Vrtače, drugega pa so preplezali dve grapi
v severni steni Begunjščice. Tečaj je vodil izkušeni alpinist Jani Vozel s pomočjo Jožeta Vozlja.
Alpinistični odsek pri PD Litija vsako zimsko
sezono organizira eno ali dve predavanji, kjer v
goste povabimo eminentne goste iz sveta slovenskega alpinizma. Tako smo v preteklosti gostili predavatelje kot so Tone
Škarja, Metod Humar, Marko
Prezelj, če naštejem samo
najbolj izstopajoče in druge,
ki so se s svojimi podvigi
premikali meje slovenskega
alpinizma višje in se zapisali
med legende slovenskega alpinizma.
V petek 5. aprila smo gostili
posebno imenitnega gosta
Rada Kočevarja, ki je premikal meje slovenskega alpinizma v prvi povojni
generaciji alpinistov. Bil je najboljši alpinist tiste generacije in je skupaj s Cirilom Debeljakom
kot prvi uspel splezati prvenstveno smer Centralni steber v severni stena Lučkega Dedca, ki
bo letos praznovala 70 letnico in je še vedno
preskusni kamen za mlade alpiniste, kljub svoji

starosti.
Rado nas je navdušil s svojo bistrostjo in mladostnim poletom, ki ga je uspel ohraniti kljub
častitljivim letom (v 92. letu starosti!!!). S svojo pripovedjo nas je popeljal v čase, ko se je
ekstremno težke smeri plezalo s konopljenimi
vrvmi, malo klinov in nekaj vponkami za pasom.
Na vznožje gora so dostopali s
kolesom in se tako utrjevali za
še večje podvige. Bili so neizmerno pogumni, da so se kljub
slabi opremi podajali v najbolj
strme stene, ki so jim bile največji iziv.
Meni je bil nezanimivejši del
predavanja tisti, ko nam je
pripovedoval, kako sta z Marjanom Perkom v severni steni
Zadnjega Prisojnika splezala izredno zahtevno
prvenstveno smer, v njej bivakirala in ko sta
prispela v dolino jima je oskrbnik v koči dejal,
da se je v severni steni Špika ponesrečil alpinist
in čaka na pomoč reševalcev. Stekla sta na vrh
Špika (v 1,5 ure sta dosegla vrh neverjetno gled
ena napore preteklih dveh dni), in poškodovanega alpinista prenesla do vrha Špika tik pred
nočjo. Tam so jim na pomoč
prihiteli ostali reševalci in so
poškodovanega celo noč na
navadnih nosilih nosili v dolino. Rado nam je dejal, da je
bilo zanj največje zadovoljstvo, da je bil ponesrečeni
alpinist drugo jutro po nesreči že ob 10 uri na operacijski
mizi v jeseniški bolnici in so s
svojo požrtvovalnostjo uspešno rešili nogo, kljub hudi poškodbi (kompliciran zlom noge).
Kogar bi zanimalo življenje Rada Kočevarja in
je zamudil njegovo predavanje, lahko prebere
knjigo
»Tista lepa leta«, ki je ki je letos izšla v založbi
Planinske zveze in je na voljo v Litijski knjižnici.
Dare Juhant

Kdaj se jim bo želja končno uresničila?

Dole, 22. februarja 2019, je potekal občni zbor PGD Dole pri
Litiji v prostorih POŠ. Podana so
bila poročila o delu UO, Poveljstva, Komisije za delo z mladino, Komisije za
delo z veterani, Komisije za delo z članicami,
finančno poročilo. Društvo, ki šteje 227 članov,
od tega 186 rednih in 41 mladih, je najštevilčnejše.
Kaj vse so postorili v preteklem letu? Kar dolg
je bil ta seznam, ki obsega poleg vodenja in
opravljanja strokovno-operativnih nalog, še izobraževanje, delo z mladimi. Posebej so ponosni, da so pristopili k projektu in postavitvi dveh
polnilnic za električne avtomobile in pomoč pri
donaciji defibratorja. Da pa lahko njihovo delo
poteka nemoteno, se nenehno prijavljajo na
Razpis za nabavo gasilske zaščitne opreme.
Potrdili so tudi kandidata za poveljnika Boruta
Oblaka, ki bo nadomestil Zdenka Pivca, ki odhaja na novo, višje občinsko mesto.
Predsednik Damjan Prnaver se je zahvalil
vsem gasilkam in gasilcem, ki svoj prosti čas
in nesebično pomoč nudijo v dobrobit kraja in
družbe. So tisti posamezniki, ki prvi priskočijo na pomoč in tvegajo svojo energijo, voljo in
premnogo krat tudi zdravje, da bi rešili in pomagali sočloveku. Da bi bilo takih posameznikov čim več.
Največ pa si želijo, da bi končno prišli do dostojno urejenih prostorov v Oglarskem centru z gasilnim domom. 
Jožica Vrtačnik

INFORMACIJE IZ 3. SEJE SVETA ZA MEDGENERACIJSKO
POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA
V ponedeljek, 8.4.2019, je bila 3.
seja Sveta za medgeneracijsko
povezovanje Občine Litija. Tudi tokrat je bila
udeležba zelo dobra, seji pa so prisostvovali tudi
župan g. Franci Rokavec, podžupanja ga. Lijana
Lovše in direktorica občinske uprave ga. Meta
Ponebšek.
Člani sveta so se seznanili z dejavnostjo in
problematiko Društva upokojencev Litija, ki je
največje v Občini Litija z zelo pestro vsebino
različnih dejavnosti. V društvu si že več let prizadevajo, da bi v svoje vrste privabili nove – mlajše
upokojence in si s tem pridobili tudi prostovoljce za nudenje pomoči bolnim in osamljenim. Po
razpravi je bila sprejeta odločitev, da bo Svet na
eni od prihodnjih sej posvetil posebno pozornost prostovoljcem.
Člani sveta so na seji sprejeli še naslednje pomembne odločitve:
1. festival medgeneracijskega povezovanja bo
potekal od ponedeljka 9.9. do vključno petka
13.9.2019 v dopoldanskem času, od 9-12 ure,
in popoldan od 16-19 ure na različnih lokacijah v mestu Litija pod sloganom: ‘OD MLADOSTI DO STAROSTI STOPAMO SKUPAJ’,
2. zaključni del festivala bo v petek 13.9. 2019
od 16-19 ure; v okviru tega bo na 18 stojnicah
predstavljena različna dejavnost vseh starostnih skupin. Ta dogodek se bo odvijal med
Centromerkurjem in Jerebovo ulico,

3. svet bo v sodelovanju s sveti KS in Mestno
skupnostjo Litija načrtno razvijal najrazličnejše oblike medgeneracijskega povezovanja, ki
bodo imele značaj ohranjanja kulturne dediščine, varstva narave, predvsem pa nudenje
pomoči starejšim, preprečevanje osamljenosti in blažitvi vsakodnevnih materialnih in
socialnih stisk,
4. v času od 7. – 11.10.2019 bo v avli Občine
razstava o prikazovanju medgeneracijskega
povezovanja in vključenosti starejših v najrazličnejše interesne dejavnosti,
5. zaradi pomanjkanja oskrbovanih stanovanj in
najemnih stanovanj na območju Občine Litija, v občini je evidentiranih 35 prosilcev na
prednostni listi, bo svet pozval Nepremičninski sklad Invalidsko-pokojninskega zavarovanja Slovenije, da se v okviru svojih možnosti
aktivno vključi v reševanje te problematike na
območju Občine Litija, kar omenjeni sklad že
izvaja v drugih občinah,
6. o svoji dejavnosti in načrtovanih akcijah bo
svet javnost poleg glasila Občan, ATV Signala
in radia Geoss, obveščal tudi preko informacijskega zaslona na Športni dvorani Litija,
7. za pripravo in izdajo biltena ‘OD MLADOSI
DO STAROSTI STOPAMO SKUPAJ’ je imenoval
uredniški odbor v sestavi: Karlo Lemut, Sabina Rovšek, Milena Dimec, Andreja Štuhec,
Vida Lukač in Sonja Perme; bilten naj bi bil
izdan v oktobru 2019.
Karlo Lemut

»LILA« POMLADNI UTRINKI
V petek, 22. februarja 2019 je
v Društvu Litijski likovni atelje
(LILA) potekal občni zbor članov. Leto 2008
so zaključili kot najuspešnejše likovno društvo
v Sloveniji. V projektu Zveze likovnih društev
Slovenije Zlata paleta se je društvo uvrstilo na
1. mesto v Sloveniji glede na število podeljenih plaket in certifikatov kakovosti ter so zato

delovanja 22. februarja 2007. Po dvanajstih letih je prevzela vodenje Društva Lila njena predana članica, Jelka Jantol.
V četrtek, 7. marca 2019, je v Knjižnici Litija
- Enoti Šmartno pri Litiji potekala slovesnost
ob Dnevu žensk. Člani društva Lila so pripravili razstavo likovnih del ter čudovit pesniški
večer ob zvokih učencev Glasbene šole Litija
in Šmartno. Svojo poezijo in prozo so
predstavili člani: Gabrijela Hauptman,
Jelka Jantol, Magda Groznik, Andrej
Hostnik, Billy Mehle, Marija Smolej,
Joža Ocepek.
Ob svetovnem dnevu poezije so v četrtek, 21. marca 2019 člani Lila piše v
Art Cafe Litija brali svoj poezijo.
V torek, 2. aprila 2019, je v avli Občine Litija potekala otvoritev razstave
člana Društva Lila, Romana Kovačiča.
»Lila« razstavlja in bere poezijo ob Dnevu žensk v Knjižnici Program so pripravili člani sekcije Lila
Litija, Enota Šmartno pri Litiji, 7. 3. 2019
piše: Magda Groznik, Jelka Jantol in
osvojili skupno ZLATO PLAKETO med vsemi Joža Ocepek ter glasbenik Marko Krebs. O razdruštvi. Brez dolgoletnega mentorja, mag. Zo- stavi je spregovoril Branko Praznik, predsednik
rana Pozniča, ki je v marcu 2019 postal mini- Likovnega društva Trebnje.
ster za kulturo, tudi posamezniki in društvo ne V projektu Zlata paleta so v kategoriji osnovne
bi bili tako uspešni, zato mu gre prav posebna tehnike – risbe in grafika so trije člani Društva
zahvala. Prav tako gre ob teh uspehih posebna Lila prejeli štiri certifikate kakovosti: Jelka Janzahvala neutrudni dolgoletni vodji Joži Ocepek, tol dva, po enega pa Roman Kovačič in Andrej
ki vodi društvo vse od njenega samostojnega Hostnik. 
G.H.

DRUŠTVO KMETIC LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Kot vsako zimo, smo si tudi v letošnji članice društva Kmetic Litija in Šmartno pri Litiji zadale
kar nekaj nalog in izvedle kar nekaj dogodkov. V januarju smo izvedle predstavitev naravnih
sredstev Mineral, za krepitev
rastlin. Predstavnik podjetja
Asan, Primož Dececco nam
je predstavil, kako z minerali
do zdravih rastlin na naraven
in učinkovit način v ekološki
pridelavi. Bilo je poučno in
predvsem zanimivo, saj se v
današnjem času vsi trudimo
pridelati čim bolj zdravo hrano. Tudi v februarju smo izvedle delavnico in se preizkusile
v izdelovanju krofov, flancatov
in slastne sončnice. Nekatere
bolj vajene, druge malo manj,
a vse smo končno izdelale
slastne dobrote. Na koncu smo jih tudi okusile, pogostile pa
tudi najmlajše gasilce v gasilskem društvu Štangarske Poljane,
kjer nam vedno odstopijo prostore doma za naša izobraževanja,
delavnice ali družabne večere. Z roko v roki si na tak način pomagamo, zato smo jih tudi letos pogostile na njihovem občnem
zboru s slastnim pecivom. Ob tej priložnosti se jim tudi zahvaljujemo, da nam odstopijo svoje prostore. Z našimi aktivnostmi,
pa smo nadaljevale v Litiji v predpustnem času. Sodelovale smo
na naj krofu, kjer vedno pobiramo prva mesta. Na debeli četrtek pa smo napolnile polno stojnico
dobrot za obiskovalce prireditve, prav tako še za pustno soboto, kjer ni šlo brez naših krofov,
flancatov in ocvirkovih potic. Pred vrati so Velikonočni prazniki in pomlad, tako da se naše aktivnosti nadaljujejo in spet bo zadišalo na naši stojnici, to pot po orehovi potici, piškotih in ostalih
dobrotah. 
Menegalija Janka

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

TUDI NEKOČ JE BILO DENARJA PREMALO

Zato so se nekateri prebivalci z bližine Vač - »znašli« po svoje
Prvi znani ponarejevalec denarja je Jože Beber na njem ni več upodobljen sv. Jurij. Gustelj si
– imenovan Črni, ki je živel v nekdanjem dvor- je kupil motor, vendar ga ni uspel pripeljati docu na Boltiji 7, kjer še vedno lahko občudujemo mov, ker je prodajalec, ko je štel denar, oslinil
pomolni stolpič. Danes se tam pišejo Skubic.
prste in se je barva razmazala. To je hitro poBilo je nekaj let pred tem, ko se je rodil An- vedal žandarjem, da so Gustelnu vzeli motor že
ton Lajovic, ko Vačani še
na poti domov. Urbanija Jaka
nismo imeli vodnjaka sredi
z vrha Slivne je ta denar dal v
vasi, pač pa smo po vodo
čevlje, da ga je naredil starehodili k Udi, za situlo pa še
ga in umazanega, potem ga je
vedeli nismo. To je bilo okoli
lažje spravil v promet. Pri Baleta 1870. Črni je pomagal
sist (Mrva) na Vačah sta Jakogeometrom pri meritvah za
va otroka skušala ponarejena
kataster in se naučil nekaj o
jurja zamenjati, pa se je zaplebarvah, papirju, tiskanju. Bitlo, da so morali iti na sodnijo.
ster fant je pomagal kovaču
Advokat, ki je branil lumpe, je
narediti tiskarsko napravo –
rekel, naj njemu vse po resnici
po barve in papir je pa hodil na Dunaj. Tiskal povedo, on jih je pa potem na obravnavi tako
je bankovce za 10 goldinarjev (sl.) in se s tem dobro branil, da so bili oproščeni. Preplačali
tudi pohvalil v gostilni, kjer je s temi bankovci so ga pa s ponarejenimi jurji in to je (največji
plačeval. Biriči so našli pri njemu na mizi cel lump) advokat vedel. Pri Dolinar so si s ponarepehar novih bankovcev – toda niti za enega se jenim denarjem opomogli in naredili elektrarno
ni dalo dokazati, da je ponarejen. Klub temu, na Drtijščici, ki je poganjala mlin in žago. Če
da je tiskal kvaliteten denar, so ga skupaj z ne- bi radi zvedeli kaj več, mogoče kaj uporabnekaterimi prekupčevalci 1873 le ujeli in …. Več ga za današnji čas, kar vprašajte Jaka Urbaniin natančneje preberite v knjija ml. (90 let) ali pa
gi Alenke Juvan, »Nekoč v fari
Klopčič Silva. Lahko
Hotič«.
pa pogledate tudi na
Pri Dolinar v Gori pri Pečah 10
spletno stran tega
sta pred drugo svetovno vojno
članka, kjer je še več
živela podjetna brata Janez in
zanimivih zgodbic.
Gustelj. Pri Ivanu Selanu (ki je
Vesel sem, da smo
risal zemljevide – enega so včakakorkoli preživeli
sih uporabljali tudi na naši šoli
do današnjega časa,
na Vačah) sta dobila napravo
ko smo tik pred spoza tiskanje bankovca za 1000
znanjem, da je najdinarjev (sl.) Takemu bankovcu se je reklo važnejše to, da se imamo radi. Rad nas imam!
JUR, zato, ker je bil na njem (samo v prvi seriji Komaj čakam, da se bomo maja spet videvali
l.1920) narisan sv. Jurij. Od takrat imamo Slo- na dnevu ZVVS, na srečanju upokojenskih pevvenci navado, da vsakemu bankovcu za 1000 skih zborov Zasavja in Posavja na …!
dinarjev ali tolarjev ali … rečemo jur, pa čeprav
Zvonček Norček
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Aktivnosti v ŠD Sava s povabilom na Turnir
Štirih dežel s kresovanjem

Športno društvo Sava je manjše, pa
vendar zelo uspešno športno društvo
z več kot dvajsetletno tradicijo. V Športnem društvu Sava ne počivamo; aktivni smo skozi celo leto,
sodelujemo v ligi OLMN Litija, Trim ligi v Zagorju,
zimo pa smo izkoristili za sodelovanje v dvoranskem nogometu v Zimski ligi, ki je potekala v Športni dvorani Litija. Vendar Športno društvo Sava ni
le nogomet! Poleg tega, da skrbimo za rekreacijo

Foto: ŠD Sava

in druženje, člani ne pozabljamo tudi na urejanje
travnatega in asfaltnega igrišča ter njune okolice,
čistilne in delovne akcije so stalnica društva. Člani imamo en skupni cilj; da delajo vsi za enega in
eden za vse ter, da s skupnimi močmi naredimo
nekaj dobrega za celotno lokalno skupnost.
ŠD Sava je tudi letos organiziralo tradicionalno
smučanje na kulturni praznik, 8. februarja. Letos
smo se odpravili v Katschberg in avstrijsko smučišče z utrjenimi in urejenimi progami ni razočaralo. Poleg tega pa je bila
letos na naši strani tudi
vremenska napoved, avtobus smo zapolnili do
zadnjega sedeža, smučanja se nas je udeležilo
preko petdeset.
Predsednik društva Denis Furman o nogometu: »Članska nogometna
ekipa Športnega društva
Sava, se je v mesecu novembru odzvala povabilu Foto: ŠD Sava
Malonogometnega združenja Slovenije na 7. državno prvenstvo Slovenije
za rekreativce v malem nogometu. Zaključni turnir
je potekal v Športnem parku Šentvid, v soboto, 1.
decembra 2018, ekipe so prihajale iz vseh delov
Slovenije. Po celodnevni borbi na zelenici, smo
si priborili lovoriko za fair play ekipo turnirja in
pa, kar je še pomembneje, zavidljivi naslov državnih podprvakov v malem nogometu za rekreativce.«
V nadaljevanju je predsednik društva povedal še:
» Članska nogometna ekipa ŠD Sava je pridno trenirala in se pripravljala na novo sezono tudi v zimskih mesecih. Ker vremenske razmere doma niso
primerne, smo se odločili, da se na priprave, že
tradicionalno odpravimo v Umag, v hrvaško Istro.
Moči smo nabirali v fitnesu, kondicijske treninge
in treninge utrjevanja tehničnih elementov smo
imeli na igrišču z umetno travo, odmore pa smo
izkoristili za relaksacijo v bazenu. Odigrali smo
tudi tekmo na velikem igrišču, z ekipo domačinov

in si priborili zmago (3:0). Moči smo letošnjo zimo
merili tudi v Zimski ligi, ki je potekala v Športni
dvorani v Litiji, zasedli smo 6. mesto od 13-ih ekip.
Priprave pa nam bodo koristile, saj je spomladanski del lige OLMN že v polnem teku, kjer
je sicer naš cilj ubraniti lanski naslov prvaka.
Res je, da smo jesenski del zaključili na 5.
mestu, vendar je do konca še precej tekem,
zato možnosti za ponovni naziv prvaka OLMN
ostajajo.
Vrsto let smo vključeni tudi v zagorsko TRIM ligo
malega nogometa, kjer sodelujemo v 2. ligi, ko pa
se začne sezona malo nogometnih turnirjev v okoliških vaseh, se jih z veseljem udeležujemo.«
V mesecu februarju je potekal tudi redni letni zbor
članov Športnega društva Sava, kjer je bil ponovno izvoljen novi, stari predsednik Denis Furman,
ki zagotavlja, da se bo društvo še naprej razvijalo
in omogočalo čim širši spekter športnih in družabnih aktivnosti ter dogodkov.
Kot vsako leto, se tudi letos načrtuje Turnir “štirih dežel” s kresovanjem. To je dogodek, kjer se
vasi Sava, Ponoviče, Leše in Spodnji Log pomerijo v nogometu in se potegujejo za prestižno
lovoriko prvaka. Nogometne tekme čez dan pa
spremljajo tudi aktivnosti za najmlajše, dogajanje
se zaključi s prižigom kresa. V juniju organiziramo
»gasilski« malo nogometni turnir, v septembru pa
bo ŠD Sava v sklopu krajevnega praznika organiziralo že 6. turnir v namiznem tenisu ter kolesarski vzpon na Zasavsko sveto goro.
Zahvala predsednika društva Denisa Furmana: »Sprva bi se vsem članom društva zahvalil za

zaupanje za ponovno izvolitev in dajem besedo,
da se bom pri vodenju društva trudil po svojih najboljših močeh. Obenem bi se rad v svojem imenu
in v imenu vseh članov društva zahvalil še Krajevni
skupnosti Sava, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sava, okoliškim obrtnikom in podjetnikom ter
vsem krajankam in krajanom Save in bližnje okolice, ki so v podporo in pomoč ŠD Sava, ki se stalno
prizadeva, da popestri dogajanje v kraju in da je
v različne in pestre aktivnosti društva vključenih
čim več mladih.«
Ob tem pa še prijazno povabilo na nogometne
tekme, tako na domačem travnatem igrišču, kot
na tekme zagorske TRIM lige, pa tudi na vse turnirje v Zasavju in drugod, ki se jih že mnogo let
radi udeležujemo.


Športno društvo Sava
Upravni odbor,
tajnik Boris Doblekar

16. pohod po Jablaniški poti

Sonce se nikomur ne izogne. Tudi pravim pohodnikom na 16.
pohodu po Jablaniški poti ni pustilo ležati. Po deževni noči se je
v soboto, 6. aprila prebudila narava v sveže in oprano jutro. Ptice
so s svojo jutranjo pesmijo pospremile zgodnje pohodnike, ki so
prihajali od vsepovsod. Phil Bosmans je
zapisal:«Poglej v nebo in zapoj, kajti sonce sije zastonj in
tudi zate«.
Jutro je bilo res obetavno, a meglice se niso dale in so se
dolgo preko dneva podile, tako da so zastirale poglede
pohodnikom, ki so, kot so bili doslej navajeni zaželeli pogleda na kamniško
– savinjske Alpe in
seveda tudi pogled
na julijske alpe.
Vendar so sonce
in dobro voljo prejemali na domačijah mimo katerih
vodi pot, ter ga ponesli naprej vse do cilja. Lepo je bilo slišati
zadovoljne pohodnike, ki so ob koncu pohvalili organizatorje,
kako lepo so bili sprejeti že ob samem startu v Jablanici, ter
naprej po poti na domačijah. Organizatorji smo izredno ponosni na prijaznost domačinov. Brez sodelovanja in podpore
v lokalnem okolju, ter aktivnih članov Društva LAZ, ne bi bilo
uspešno izvedenega športno rekreativnega dogodka.
Foto: Aco J.

Foto: Filip R.

Čeprav je bilo videti, da se je letošnjega pohoda udeležilo nekoliko
manj pohodnikov, se je na ekološki
kmetiji Pr Kokol razvilo prijetno vzdušje. Pevke ŽPZ Laz, pa so ga s svojim kulturnim programom še
popestrile.
Organizator dogodka, Društvo za razvoj podeželja Laz, se zahvaljuje vsem donatorjem in sponzorjem, ki so s svojim prispevkom prispevali k še uspešnejši izvedbi dogodka.

Za mamice, žene in dekleta... iz srca

Marčevski kulturni dogodek je na
Polšniku že tradicionalno posvečen
mamicam, ženam in dekletom in
tudi letos je bilo ubrano, srčno in
sladko. Petek, 22. marca so dvorano napolnile
vse generacije našega kraja in uživali smo v prijetnem večeru s številnimi nastopajočimi. Šolarji
so skozi ples, deklamacije, gledališko igro in seveda s prepevanjem obogatili odrsko dogajanje
in veseli nas, da naše učiteljice razumejo pomen
javnega nastopanja in s trudom ter izvirnostjo
z učenci pripravijo program, ob katerem s(m)
o vsi ponosni. Tako se odkrivajo številni talenti
v naših najmlajših in skozi leta vztrajnega dela
ugotavljamo, da so polšniški otroci navajeni na-

stopanja in ne poznajo treme, kar jim pogosto
pride zelo prav. Že otroci iz vrtca so postavljeni
na veliki oder in suvereno opravijo svojo nalogo. To so pomembni koraki in dejanja, seveda
z obilico poguma. In ko v tretjem življenjskem
obdobju vztrajaš in delaš tisto, kar te veseli,
ne le zase, ampak tudi za druge, je to rezultat
vzgoje v mladosti in to dokazujejo naši Ljudske
pevke in godci z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in s prijateljstvom, ki jih povezuje.
Spoštovanje do dela vseh je pomembno. Pomembno je, da se posluša in ceni delo ljudi, ki
se trudijo. Pa naj bodo mladii ali malo starejši.
Moški pevski zbor Polšnik ima za seboj že veliko
kilometrine in opravljajo pomembno poslanstvo.
Hvaležni smo, da so del naših srečanj. Glasba
je tista, ki povezuje milijone ljudi in tudi pri nas
velja enako. Ta večer so se predstavili s tremi
novimi pesmimi, ki so del repertoarja, s katerim
se pripravljajo na turnejo ob 45-letnici zbora.
In seveda navdušili. Svojo avtorsko pesem je
predstavila tudi naša mlada pevka Hana Vita
Simončič in z pogumnim nastopom zapela prelepo pesem svoji mamici. Bravo Hana. Program
sta povezovali Andrijana Nograšek in Mia Vozelj,
osmošolki, ki sta dokazali, da postajata pravi igralki. In po končanem programu... Seveda
domače dobrote in druženje. Nekaj, kar potrebujemo vsi, da se malo ustavimo, poklepetamo
in se imamo lepo. Da nastane takšen večer je

potrebno veliko truda. Iskanje vsebin, vaje - pevske, plesne, gledališke, priprava scene, tehnike
in dvorane, peka dobrot, vabilca za družine in
prijatelje... Vse to in še marsikaj paše zraven.
In ko vsak doda delček, je vse lažje. Ko pa ob
koncu prihajajo pohvale, je vse delo poplačano.
HVALA VSEM SODELUJOČIM! Ko pišem scenarij
razmišljam, kakšna bo sporočilnost dogodka in
tokrat je bila sladka in srčna. In še nekaj. Mame
so tiste, ki nam dajejo moč, zgled in ljubezen.
HVALA drage mame, v imenu vseh!

Mateja Sladič Vozelj

Čistimo, čistimo, vsako leto
čistimo

Pridni, vestni ljudje, ki nam je mar za lepo naravo smo čistili naš kraj. Eni že med tednom,
mnogi pa so se čistilni akciji pridružili v soboto,
30. marca 2019, v organizaciji Krajevne skupnosti Polšnik (na Veliki Preski so urejali in čistili
vas kar dve soboti). Nabralo se je kar nekaj vreč
odpadkov, čeprav manj kot prejšnja leta. Ampak
še vseeno preveč. Veliko preveč. Verjetno tisti,
ki tole berete, ne mečete odpadkov naokrog,
zato je kritika brezpredmetna. Vse se začne pri
vzgoji najmlajših in če tega starši niso privzgojili,
bomo sedaj težko spremenili. O tem, kam spada
kakšen odpadek je ogromno zapisano na spletu
in vsak lahko najde informacijo. Neznanje tukaj
ni problem, saj kdor hoče ta zmore (tudi najti
informacijo). Ob cestah in po gozdovih pa... kar
se Polšnika tiče...Pijanci, ki pijejo med vožnjo
in pločevinke in steklenice odvržejo v grmovje
ob cesti - teh je veliko. Zaskrbljujoče veliko.
Kadilci... zavrženih škatlic in ogorkov, absolutno
preveč. Da ne govorimo o gobarjih in nabiralcih
gozdnih sadežev. Glede na to, da je bila prejšnja
sezona gob bogata, je temu primerna tudi bogata
zapuščina
smeti po naših
gozdovih. Saj
ne more biti res,
pa je. S sabo
lahko prinesejo
malico in jo
nesejo daleč v
gozd, nazaj, ko
pa je embalaža
lažja, pa ne morejo. Mislim, da lahko v imenu
lastnikov gozdov zapišem, da takšni obiskovalci
v naših gozdovih NISO ZAŽELENI! In PIKA.
Hvala vsem domačinom za trud! Ni nas bilo
malo. Ne gre zahvala le za to soboto, ampak za
vaša prizadevanja skozi vse leto. Ker vsak dan
šteje in vsak ozaveščen človek pomeni ekološki
napredek.
Mateja Sladič Vozelj

Materinski dan na Konjšici

V Konjšici praznujemo materinski dan vabljeni pa so
tudi "mučeniki" in vsi ostali krajani. Učenci so pripravili
pester program pod vodstvom Andreje Fele kateri se
moram zahvaliti, da je učence pripravila za nastop. Letos smo imeli, kar dve harmoniki katerih tipke sta spretno pritiskali Maruša in Anja. Viktor Kotar pa je zapel
par pesmi za eno pesem je tudi sam sestavil besedilo
pesem govori o Konjšici, hvala vsem nastopajočim.
Članice KORK KONJŠICA smo poskrbele, da se je dobro jedlo in pilo. Obiskale pa smo tudi našo članico
Marijo Zagorc, ki je praznovala visoki jubilej.
Hvala tudi KUŠD KONJŠICA za nesebično pomoč.
Dragica Dolinšek

ČISTILNA AKCIJA POTI NA JANČE

Obljuba dela dolg. Zato smo se tudi letos odzvali povabilu PD Litija in se v nedeljo, 7. aprila 2019,
pridružili čistilni akciji pešpoti na Janče. Mladi pohodniki iz POŠ Kresnice, Jevnica in Hotič smo
se zbrali na železniški postaji v Jevnici, kjer nam je g. Jani Jerant, idejni vodja akcije, razdelil
rokavice in vreče za odpadke.
Tudi mi smo zbirali ločeno, rumene vrečke za embalažo, v
črne pa so šli vsi preostali odpadki. Pod vodstvom vodnikov PD Litija, smo se podali
na »lov za smetmi«. V Zgornji
Jevnici se je 31 članska ekipa
mladih pohodnikov razdelila
v dve skupini: malce starejši
in hitrejši so skrenili na daljšo
pot proti Jančam, učenci 1.
in 2. razredov pa smo čistili
krajšo pot do vrha. Pri planinskem domu na Jančah smo
zopet postali ena ekipa, ki je
z navdušenjem ugotovila, da
smo našli bistveno manj smeti kot lani, le tri velike vreče.
Vseeno pa smo se tudi tokrat
vprašali, zakaj sploh? Vzeli
smo si čas za počitek, igro in
topel obrok. Predsednica PD
Litija, ga. Alma Jere, nas je
namreč pogostila z ričetom in
joto ter slastnimi palačinkami
z Nutello. ki so jih pripravile
spretne roke zaposlenih v
planinskem domu. Dan je minil v pozitivnem vzdušju in pri
slovesu smo si bili enotni: da
nas naslednje leto spet druži
isti namen.  Maruša Krnc

V našem srcu vedno še živiš,
Zato pot nas vodi tja,
Kjer sredi tišine spiš,
Tam skupaj smo spet v nemi bolečini,
A z nami so bridki in prelepi spomini.

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši,
zato pa pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

...hvala ti, da sončne žarke sva lovila,
hvala, da sva čas lahko si podarila.
Saj moja pot bo tvoja pot,
odeta v plašč spomina,
posuta z biseri povsod,
še tisoč let je ne prekrije pajčevina.
(N. Mihelčič)

Z A H VA L A
V SPOMIN
Minilo je 1 leto odkar se je od nas za vedno poslovila
naša draga mama

BAJDE JOŽEFA
16.3.1932 – 10.4.2018
iz Sp. Hotiča.

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

Zapustila nas je mama, babica in tašča

IVAN DROBEŽ
25.8.1930 – 20.3.2019
iz Široke Seti pri Vačah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala
sosedi Marici za pomoč in ljubečo podporo. Iskreno se zahvaljujemo tudi g.
župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen obred, vaškim pevcem za zapete
pesmi, pogrebcem in g. Janezu Trdinu za poslovilni govor.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njeni.

Z A H VA L A

Zapustil nas je dragi mož, oče, dedek in pradedek

VERONIKA ČURIČ
28.12.1930 - 11.3.2019
roj. Savšek v Konjšici

Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma Tisje, dr. Marku Kolšku, g. Tomažu
Bohincu, družini Gorišek, DU Litija, pevskemu zboru DU Ljubljana-Trnovo,
trobentaču g. Srečku Sušniku, govornici ge. Darinki Trkov in duhovniku
za opravljen pogrebni obred. Hvala prijateljem, sodelavcem, sosedom in
znancem za izražena sožalja, poklonjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Vidim vajin obraz,
Slišim vajin glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman…
Zakaj vaju več ni?

Vsi njeni
Srce tvoje več ne bije,
bolečine več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina…

Z A H VA L A
V 97. Letu nas je tiho zapustila naša draga mama,
babica in prababica

JOŽEFA ŽURGA
rojena König
21.2.1923 – 17.3.2019
Iz Kresnic

Z A H VA L A

V SPOMIN

Ob nenadni izgubi dragih staršev

4. maja bo minilo 5 let odkar nas je mnogo prezgodaj
zapustil naš dragi

ANTONIJE in ANTONA GORIŠEK
31.05.1943-06.03.2019

in

25.02.1942-19.03.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sokrajanom in
prijateljem za izrečena sožalja, sveče in darovane maše. Zahvaljujemo
se osebju Doma Tisje Črni Potok, g. župniku dr. Božidarju Ogrincu
za lepo opravljen obred, pevcem KUD Jevnica in vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti.

Ob boleči izgubi mame Antonije in očeta Antona se iskreno
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom,
znancem, Predilnici Litija in Društvu upokojencev Litija za izrečene
besede sožalja, darovane cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku
za lepo opravljeni pogrebni slovesnosti, pogrebni službi KSP Litija in
pevcem.

Vsi njeni

Žalujoči: sin Dušan z ženo Alido in vnukinja Maja

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve návečer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(Mila Kačič - Misel o smrti)

MIHAEL ROVŠEK
1978 – 2014
iz Kresniških Poljan

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
prižigate sveče in postojite on njegovem grobu.

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

Z A H VA L A
DOMU TISJE

enota ČRNI POTOK

V 76. letu starosti se je poslovil dragi mož in oče

Leo Matajc
Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujva za ves trud, požrtvovalnost,
prijaznost in strokovno oskrbo, nego, rehabilitacijo in zdravljenje v času
njegovega sedemletnega bivanja v domu. Zahvaljujeva se tudi njihovim
sodelavcem v ostalih službah (kuhinji, recepciji, pralnici, tehnični službi,
upravi), vsem sostanovalcem, s katerimi se je družil ter prostovoljcem.
Še posebna zahvala pa velja vsem zaposlenim na enoti Nagelj, dipl.
med. sestri Silvi Dremelj in nekdanji prostovoljki, sedaj zaposleni v
domu, Romani Volič Vukadin.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata,
tasta in dedka

MIROSLAVA BENEGALIJA st.
Tomšetov ata
3.5.1938 – 1.4.2019
iz Cerovice 12 a, Šmartno pri Litiji

V SPOMIN
Minilo je 11 let odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče,
dedek in pradedek

STANISLAV SERNEL

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, za denarno
pomoč, darovano cvetje, sveče, svete maše ter nam ustno in pisno
izrazili tolažilne besede in sožalja. Hvala KSP Litija, gospodu župniku
za opravljen obred in sveto mašo ter pevcem in trobentaču.

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
postojite ob njegovem grobu
in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Hvala za podporo in prijaznost, ki sva ju bili deležni tudi midve.
Žena Marija in hčerka Vanesa
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SREČANJE MLAJŠIH KATEGORIJ NK KRESNICE
Z VRATARJEM JANOM OBLAKOM

Dne 11. 04. 2019 so se igralci mlajših kategorij NK COCTA KRESNICE udeležili žrebanja v humanitarni akciji PLAY WITH US/ZAIGRAJ Z NAMI, ki se je odvijalo v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču. Glavni gost žrebanja je bil Jan Oblak vratar
ATLETICO DE MADRID in SLOVENSKE REPREZENTANCE. Jan Oblak
je skupaj z generalnim direktorjem
Atletica de Madrid Miguel Angel Gilom tudi izžrebal prvih 10 nagrad.
Glavne nagrade so bili podpisani dresi JANA OBLAKA, LIONELA
MESSIJA in LUISA SUAREZA. Poleg
teh nagrad pa so naši in drugi otroci pomagali izžrebati še veliko drugih nagrad. Naši mladi nogometaši
so se po žrebanju slikali z Janom
Oblakom, poleg tega pa so za darila
prejeli še šale, značke, barvice, vse
z znakom Atletika in kot posebno
darilo še sliko Jana Oblaka z njegovim podpisom. To so bili nepozabni trenutki za mlade nogometaše NK Kresnic. Poleg naših nogometašev so se tega dogodka udeležili še mladi nogometaši iz nogometne šole Arne Tabor Junior,
mlajši otroci iz nekaj osnovnih šol iz primorskega konca,ter otroci, ki so trenutno na letovanju v
zdravilišču. Da so imeli naši mladi nogometaši to čast, se moramo predvsem zahvaliti našemu

ŠPORT / AKTUALNO

JUDO KLUB LITIJA

Judoista se z Mednarodnega
pokala Bežigrad vračata
s kolajnami

V soboto, 30.3.2019 sta se na
močnem mednarodnem turnirjem z veliko konkurenco v
Bežigradu, odlično borila tudi
dva Litijana. Na tekmovanju je
nastopilo kar 423 tekmovalcev
iz Slovenije, Hrvaške, Italije,
Avstrije, Bosne, Madžarske in
Azerbajdžana.
Odlično drugo mesto med
mlajšimi dečki U12 je osvojil
Tevž Kristan, ki je premagal
vse nasprotnike, razen v finalni
borbi, kjer ga je sicer nižji nasprotnik presenetil z močnim prijemom ter hitrim metom. Tretje mesto je osvojil Tian Cizerle,
prav tako zelo dober judoist, ki ga je končne borbe za finale
stala napaka v parternem delu polfinala. Oba trenirata komaj
drugo leto in sta pokazala velik talent in voljo do treninga, za
kar pa sta nagrajena tudi z uspehi na tekmovanjih.
Katarina Kumer, judo Litija

3. Mednarodni Pokal mesta Koper 2019

nekdanjemu igralcu članskega moštva Jaki Jakopiču predstavniku fundacije PlayersPromotion.
Zasluge za našo udeležbo pa ima tudi naš predsednik kluba NK Kresnice Jurij Kovič in naš nekdanji nogometaš sedaj pa trener v NK Arne Tabor Marko Sajovic. Da so se otroci dobro počutili in
varno prišli domov je skrbel sekretar našega kluba Darko Kocijančič. 
Jože Kovič

ZA TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO LITIJA
V MESECU DNI KAR TRIJE TURNIRJI

Smo v najintenzivnejšem tekmovalnem obdobju, turnirji se vrstijo eden za drugim,
naši mladi tekmovalci pa kar lepo nizajo rezultate.
Največji izziv za klub je vsekakor organizacija lastnega turnirja, Taekwondo pokala Šmartno
Litija, tokrat že dvanajstega po vrsti. 10.3.2019 je bilo kljub dobri uigranosti ekipe še vedno
nekaj skrbi ali bo vse gladko teklo. In tudi tokrat smo si z veseljem
oddahnili, kajti turnir je minil v znamenju prijateljstva, fair-playa in
dobrih borb. Seveda pa so pomembni tudi rezultati in naši tekmovalci so bili tokrat ponovno uspešni. Najmlajši so se tokrat odločili
tudi za tekmovanje iz kicka,
rezultati:
-2
 . mesto: Jaka Jarc, Taja
Bučar
- 3. mesto: Zala Garantini,
Nika Babić
V kicku so tekmovali še Jakob in Gal Deniša Erjavec, Noel
Saje, Ian Vidmar in Aco Nikolić.
V borbah so dosegli
- 1. mesto: Aco Nikolić OM -24; Nika Babić OŽ -21; Pia
Smrekar MŽ -68
- 2. mesto so dosegli: Jaka Rus MKM -43; Žana Velagić Jereb KŽB +59; Danijel Babić KMB -45; Anže Pirc KMB -61;
Aleksandra Rozina MŽ -68; Lovro Perme MKM-43
- 3. mesto: Edina Durakovič KŽB -41. Tekmoval je tudi Miha Garantini.
Skupno smo dosegli 5. mesto med klubi, Pia Smrekar pa je dobila pokal za najboljšo tekmovalko turnirja.
Dva tedna kasneje, 23.3.2019, se je lepa ekipa enajstih tekmovalcev odpeljala v Zagreb, na tekmovanje 7. Čigra Open, ki združuje tekmovanje v borbah in v taekwondo tehniki. Novo nabiranje
izkušenj so združili s prijetnim druženjem in dosegli naslednje rezultate v borbah:
1. mesto: Pia Smrekar, 2. mesto: Uros Perišić in Nika Babič, 3. mesto: Žana Velagić Jereb
Tekmovali so se Aco Nikolić, Miha Garantini in Dani Babić
Vsi so se zelo dobro odrezali v borbah in se borili zadnjega sekunde.
Rezultati v tehniki: 1. mesto: Ana Lisa Širok, Polona Saje
V tehniki sta tekmovala tudi Noel Saje in Hana Velagić Jereb
Za prve korake v tekmovanju v tehniki so bili vsi uspešni in jim čestitamo za pogum.
Za tekmovalni začetek aprila pa se je malo manjša ekipa zagnanih tekmovalcev odpravila še
enkrat v Zagreb, na Plemeniti turnir Zaprešića. Na tem tekmovanju je naš klub tradicionalno
udeležen in tudi tokrat uspešno. Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate v borbah:
2. mesto: Edina Duraković in Zana Velagić Jereb, 3. mesto: Nika Babić in Uroš Perišič
Tekmoval pa je tudi Daniel Babić. V nadaljevanju sezone sledijo nova tekmovanja, novi uspehi in
dodaten zagon za treninge taekwondoja.
Eva Štangar

TAEKWONDO MEDNARODNA SODNICA

V Taekwondo klubu Šmartno – Litija imamo poleg tekmovalcev, rekreativcev ter licenciranih trenerjev tudi mednarodno sodnico za borbe. To je predsednica kluba, Maruška Višnikar Bučar.
Seminar in izpit je opravila 2010 v Izraelu, ker pa se
tekmovalna pravila spreminjajo, da so borbe čimbolj
atraktivne in da ostanejo olimpijski šport, je potrebno na tri leta podaljševati licenco mednarodnega
sodnika (IR). Letos je to potekalo v Tuniziji od 22. do
25. marca 2019. Na seminar moraš priti pripravljen,
kar pomeni, da teorijo (pravila sojenja športnih borb)
že obvladaš. Seminar poteka v angleškem jeziku in
je sestavljen iz vadb posameznih gest z rokami (in
nogami) ter sojenjem konkretnih borb v ringu. Po
končanem seminarju sledi preverjanje znanja, ki je
sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del obsega pisni test, praktični del preverjanja znanja pa je sestavljen iz prikaza konkretnih
situacij sojenja v borbi in fizičnega testa, kjer preverjajo eksplozivnost, hitrost in vzdržljivost, kar
je naša članica uspešno opravila. 
TKD klub Šmartno - Litija

V nedeljo 24. marca 2019 je v Kopru
potekal mednarodni Pokal mesta Koper v tradicionalnem karateju, ki ga je
v sodelovanju s Slovensko zvezo tradicionalnega karateja, organiziral Karate klub Tora. Na
tekmovanju je sodelovalo 210 tekmovalcev iz Italije,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Slovenije.
Tekmovalci Karate kluba Kensei so odlično nastopila
in si priborili:
- Zore Tristan 2. mesto v kati,
- Lea Balta 2. mesto v kata in 1. mesto v jiyu ippon
kumite borbi,
- Žirovnik Zala 1. mesto v kati in 3. mesto v jiyu ippon
kumite borbi,
- Požun Nina 3. mesto v jiyu ippon kumite borbi, 3. mesto v prosti borbi,
- Utenkar Pia 3. mesto v jiyu ippon kumite borbi,
Tekmoval pa je tudi Ažbe Zore, ki se je odlično odrezal, vendar bila konkurenca prehuda za medaljo. Na tekmi sta sodila tudi naš trener Gorazd Praprotnik in Toni Povše. Vsem tekmovalcem
čestitamo, prav tako organizatorjem za uspešno izpeljano tekmo. 
KK Kensei

ČISTILNA AKCIJA V KRESNICAH USPELA

V soboto, 6.4. je KS Kresnice organizirala vsakoletno čistilno akcijo.
Na različnih zbornih mestih, v Kresnicah in Kresniškemu vrhu, smo ob
9. uri razdelili vrečke in zaščitne rokavice, ki smo jih prejeli na občini
ter si zadali posamezne naloge čiščenja. Velika večina krajanov je
čistila obcestni pas ter urejala cestne bankine. Pohvaliti moramo tudi
KSP Litija, ki je pred akcijo pomedla pesek iz cestišč, kar je olajšalo
delo krajanov. KSP Litija je tudi pripeljala dva zabojnika za kosovne
odpadke, PGD Kresnice pa je ob koncu akcije zbrala vse vreče smeti
ob cesti in odpeljala na
zbirno mesto. Izkoristili smo čistilno akcijo za
ureditev skladiščnih prostorov v športni dvorani,
znebili smo se kar nekaj
stare šare, ki že dolgo ni služila svojemu namenu. Tudi
v prostorih KS nad trgovino smo člani počistili prostore od znotraj in zunaj. Med akcijo smo razdelili malico
po lokacijah, krajani so bili veseli tudi tega prispevka.
Hvala KGZ Litija, ki je sofinancirala malico in pripravila
okusne sendviče. Skupaj se je akcije udeležilo okoli
150 krajanov, med njimi kar veliko število otrok. V prihodnje pa si želimo, da bo čim več takšnih, ki
jim bo mar za svoj kraj ter da se na naslednji akciji zbere še več krajanov. Hvala vsem sodelujočim.
Več na www.kresnice.si. 
Vodja akcije: Sašo Jovanovič in Marija Murn
Spomladanski del sezone se je začel že v marcu in tako so sedaj v tekmovalnem
ritmu že vse ekipe. Članska ekipa se kljub večji reorganizaciji uspešno sestavlja
s pomočjo mladincev. Potrebno je še malo uigravanja in še malo sreče, pa bo
vse postavljeno na stare tirnice. V zadnjem obdobju se že pozna napredek, saj
so fantje bolj resno začeli z treningi. Mladinska ekipa zavzeto trenira in zato so
dobri tudi rezultati in všečne igre, ki pritegnejo kar nekaj gledalcev. Vse ostale selekcije uspešno
nastopajo v svojih ligah, tako da so vse srednjem delu lestvice. Največje veselje pa je pogled na
naše najmlajše saj se z toplejšimi dnevi povečuje število igralcev, ki veselo tekajo in brcajo žogo
po igrišču. Še vedno pa čakamo na začetek izgradnje novih garderob, ki se kar noče začeti in je
čedalje več izgovorov zakaj ne. Ker imamo v rednem procesu že preko 100 igralcev imamo resen
problem , kje in kdaj se lahko preoblečejo v naših treh garderobah. Zato se nekaj mlajših igralcev
preobleče kar na klopeh pred garderobami, ker znotraj pač ni več prostora. Nekaj pa jih pride že
oblečenih v športno opremo saj vedo da primanjkuje prostora.
Vabimo vas na ogled tekem v športnem parku Jevnica. Obvestila o tekmah so na oglasnih tablah
v Jevnici in okolici. 
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

Junaki Čazme

Zadnja nedelja v marcu je bila rezervirana za ljubitelje dolgih
prog. Na hrvaškem v Zagrebu, smo Šilt tekači uživali na 62
km trasi. Prijazni in gostoljubni navijači so ves čas požrtvovalno skrbeli, da nam je bilo zares lepo. Brez večjih težav
smo izpolnili svoja pričakovanja
in se lahko veselimo spomladanskih maratonov, ter zadovoljstva, ki nam ga ponuja tek.
Naš junak, Dušan Jovanovič je
na atletskem državnem prvenstvu veteranov, osvojil 2. mesto
v teku na 10 km. Skupaj z njim
se veselimo njegovega izjemnega uspeha. Dušan je zgled mnogim, ki bi radi začeli teči, pa mislijo, da so leta ovira. Vsem
skupaj iskrene čestitke…. 
Mia Loc
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NE PRE M I ČNI NE
PRODAMO ali ODDAMO v najem
poslovne prostore na Maistrovi ulici 3 (bivši Mercator). Velikost poslovnih prostorov od 30 do 200 m2.
SEDO 1 d.o.o., tel: 041 688 493

Oddamo v najem gostinski
lokal (bivši 3M) v Litiji
Inf.: 040-510-696

Oddam prostor v najem
primeren za pedikuro/
manikuro/ masaža.
V MGC ŠMELC na Ljubljanski
cesti 3, Litija.
Info: 040 154 044

MALI OGLASI

Gozdarstvo
Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

LESNO
TELEVIZIJSKA
JAPONSKI
PREDELONAPOVEGLASBENIK
VALNA
DOVALKA
(ŠIKOKU)
INDUSTRIJA (KOROŠEC)

NADALJEVANJE
GESLA

ANICA
ČERNEJ

KEMIJSKI
ZNAK ZA
GALIJ

ZEV V
SLOVNICI

IRHOVINA

UKRAJINSKI
ŠAHOVSKI
VELEMOJSTER
(ALEKSANDER)

PREDMET ZA
RAZSTAVO

STAREJŠI
HRVAŠKI
POLITIK
(TRIPALO)

TEMELJNA
RESNICA, KI
JE NI TREBA
DOKAZOVATI

MOČAN
PRIJEM Z
ROKO

23. ČRKA
ABECEDE

VELIKANI,
ORJAKI
IGRALEC
BAN
VTIKANJE

STANJE
BREZ
VOJNE

NEMŠKA
MANEKENKA
(AUERMANN)
ŠABAC

STAREJŠI
ITALIJANSKI
SMUČAR
(EDALINI)

ZVIŠANA
NOTA
E

UPRAVLJAVEC
STROJA

UTA,
BARAKA

VILIČASTA
RIBJA
KOŠČICA

V aprilu se nadaljujejo tekme v končnici državnega prvenstva. Tri ekipe, mlajše deklice B, mlajše deklice A in mladinke, v razigravanju igrajo v skupini za končno razvrstitev od 1. do 6. mesta.
Članice trdno držijo drugo mesto v 1.b ženski rokometni ligi. Do konca letošnje sezono bodo
odigrale še dve tekmi, v aprilu z Izolo v gosteh, v začetku maja pa z Olimpijo v domači Športni
dvorani Litija.
Mladinke nadaljujejo prvenstvo v skupini za
razvrstitev od 1. do 6. mesta. V marcu in začetku aprila so odigrale že tri tekme, zabeležile eno zmago proti Olimpiji in dva poraza
(proti Krimu in Vrhniki). Do konca sezone jih
proti tem ekipam čakajo še povratne tekme.
Kadetinje in starejše deklice A na turnirjih
nabirajo izkušnje za naprej. Kadetinje so v
konkurenci najmlajše, saj v kategoriji letnika
2002/2003 tekmujemo z ekipo sestavljeno
z nekaj igralkami letnika 2003, večina pa je
letnik 2004. Starejše deklice so na zadnjem
domačem turnirju premagale ekipi iz Šempeter-Vrtojbe in Maribora.
Mlajše deklice A nadaljujejo s tekmami v skupini za končno razvrstitev od 1. do 6. mesta v državi.
Pomerile so že proti ekipam iz Zagorja, Velenja, Kopra in Ljubljane (Krim), do sredine maja jih čakajo še povratne tekme. Mlajše deklice B v svoji skupini za najvišja mesta v državi uspešno igrajo
proti ekipam iz Kozine, Pirana, Celja in Žalca. Povratne tekme jih še čakajo. S tekmami bodo tudi
one zaključile v sredini maja.
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 podaljšanega bivanja.
Spremljajte tekme naših ekip.
Koledar tekem in druge informacije najdete na spletni strani društva www.zrd-litija.si ali na Facebook strani.
Športni pozdrav!

PESNIKI
ELEGIJ

REKA V
ITALIJI

MARIBORSKI NOGOMETAŠ

Tri ekipe med šest najboljših v državi

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 221

AMERIŠKI
PISATELJ
(IRA)

PRODAM 36 kosov hrastovih desk
– suhih, debeline 3 cm, dolžine cca
4 m in dva hrastova soda 100 L in
200 L. GSM: 031 604 753

Na Kmetiji Šraj imamo naprodaj jarkice - mlade kokoši tik
pred nesnostjo, cepljene proti
osmim boleznim, so mirne narave in navajene na ljudi. Trenutno so na voljo rjave, grahaste,
črne in marogaste. Nudimo tudi
brezplačno dostavo v Litijo in
po dogovoru na dom. Dostave
bodo v sredini maja. Naročila
in informacije: 031 751 675.
Kmetija Šraj, Poljčane.

SESTAVIL:

23. ČRKA
ABECEDE

KUPIM staro hišo, bajto ali za
puščeno posestvo v širši okolici
Litije. Cena do 25.000,00 EUR.
GSM: 040 686 578

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo
in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in
izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.

nagradna križanka

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

ANTON
DERMOTA

PERFEKTURA NA
JAPONSKEM
(ŠIKOKU)

PRHA

FINSKI FOLKLORIST (ANTTI)

MENJAČICA
VDOLBINE
V ZEMLJI,
VZDOLŽNE

ZVITOREPA
GOZDNA
ŽIVAL

6. ČRKA
ABECEDE

AVTO
OZNAKA
ŠIBENIKA

SILVA
ČUŠIN

MESTO V
ITALIJI

PEVKA SIRK
KAREL
NOVAK

TRDNJAVA V
TEKSASU

ROVT,
RUT

RASTLINA
ZA OPIJ

PRAKANTON
V ŠVICI

NORVEŠKI
PISATELJ
(ARTHUR)

PETER
LEVEC

LEHEN
VETRIČ,
SAPA

BOSANSKI
POLITIK
(GANIČ)

KNIN
VELIKA
NEVARNA
SLABOST

PRISTANIŠČE
V JUŽNI
ITALIJI

NADALJEVANJE
GESLA

SLOVENSKA
MATEMATIČARKA
(LILIJANA)

Težje besede: ESINO, EHIME, OMRE, AARNE, ARIH,
MINORI, KINA
Izžrebanci križanke št. 220 bodo prejeli majico časopisa
OBČAN. Majico bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni ACO
v Litiji.

1. Miro Prosenc, CKS 9, Litija
2. Henrik Razpotnik, Kresnice 1a, Kresnice
3. Ana Mohar, Ul. Solidarnosti 2, Litija
(Nadaljevanje s 1. strani)

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 221 pošljite najkasneje do 8. 5.
2019 na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo Doma Tisje - Zgodbe in recepti
naših babic. Knjigo nagrajenci prejmejo v Tiskarni ACO
v Litiji.

tradicionalni Pohod po oglarski poti

Dragi prijatelji Oglarske dežele in vsi ljubitelji pohodništva, v mesecu maju, natančneje, v soboto 18.5.2019 bo potekal že 19. tradicionalni Pohod po oglarski poti.
Start bo med 7. in 9. uro pred lovsko kočo na Dolah
pri Litiji.
Kot vsa leta do sedaj, bomo tudi letos poskrbeli za
pester program in ne dvomimo, da nas boste zapustili z nasmehom na obrazu in obilico čudovitih vtisov.
Pohod po oglarski poti je tematski pohod po dvanajstih kilometrih razgibanega terena. Ne zahteva posebne telesne pripravljenosti, priporočamo pa opremo za hojo po sredogorju. Pot je označena z obvestilnimi tablami. Srečali se boste z oglarji in spoznali
kaj je oglarjenje, kako to poteka in videli kope v različnih fazah.
Možnost bo tudi za klepet z oglarji. Tesači in mojstri domačih obrti vam bodo radi pokazali svoje
spretnosti, prijazne gospodinje pa vas bodo osvojile s pristnimi dobrotami. Na cilju vas bo kot
vsako leto čakal krepčilni obrok in kaj za suho grlo.
Informacije: na spletni strani www.dole.si, po mailu info@dole.si in na telefonski številki: 031 264 808.

OBVESTILO

Vse člane Območnega združenja vojne za Slovenijo Litija-Šmartno
obveščamo, da bo strokovna ekskurzija v Ptuj v soboto, 25. 5. 2019,
in ne 18. 5. 2019, kot je bilo načrtovano.
Vljudno vabljeni!

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5850 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne
preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Prodam

dvostanovanjsko hišo
v Bukovici pri Litiji
za 115.000 €
Tel: 041 572-729
TENIS KLUB AS

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

LASTNA PRODAJNA AKCIJA – TOP CENE !
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

HLEBEC KRAJCAR 500 g
1,29 €

ŠUNKA PREKAJENA
4,69 €

SIR GAUDA ZELENE DOL.
5,79 €

SIR MLADI KAJMAK 150 g
1,59 €

MILKA mlečna 100 g
0,75 €

BONBONI Smarties 3-pak
1,29 €

ČOKOLADICA Snickers 7-pak
2,29 €

TWIX MINIS 170g
1,19 €

Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

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

SADIKE OKRASNEGA CVETJA
* dnevna dobava sadik
* spomladanske akcije

Kvaliteta in UGODNE CENE

SEMENSKE VREČKE

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

* »Semenarna Ljubljana«
* »VMS« in »L'ortolano«
»Ekološko seme Amarant«

Vrečka Gardeno 0,59 €

Vrečka BIG pack 1,39 €

SADIKE ZELENJAVE
* dnevna dobava sadik
* spomladanske akcije

Kvaliteta in UGODNE CENE

AGROMARKET LITIJA in DOM MARKET ŠMARTNO STA V SPOMLADANSKEM ČASU
OB SOBOTAH ODPRTA DO 17. URE !

DOBRODOŠLI!

Nik Razboršek v Antalyi do prvega ITF naslova
v sezoni 2019, tekmovalci na domačih turnirjih
osvojili cel kup pokalov

Nik Razboršek je še enkrat več v zadnjem obdobju izvrstno nastopil in se v Antalyi veselil prvega naslova na turnirjih serije ITF World tenis tour. V finalu se je pomeril s
24-letnim Špancem Polom Toledom Gaguejem, 522. igralcem lestvice ATP. Srečanje je trajalo dve uri, Nik pa je slavil
s 7-6(3) 6-3. Nik je zelo dobro serviral in v srečanju začetni
udarec izgubil le dvakrat, sam ga je nasprotniku odvzel štirikrat. Izkoristek prvega servisa je imel 56 %, drugega pa kar
71 %. Na koncu je bil boljši za 10 točk. Nik ostaja tako letos
tudi na drugem turnirju neporažen, če upoštevamo dejstvo,
da je moral na prvem turnirju letos polfinalno srečanje
v Antalyi sredi januarja zaradi bolezni predati brez boja.
Sicer pa je Nik na zadnjih šestnajstih srečanjih samo dvakrat izgubil, oz. izgubil je enkrat
in enkrat tekmo predal.
Nik Razboršek zmagal v Antalyi
Čestitamo !
Tudi na domačih tekmovanjih so tenisači Tenis kluba AS Litija
osvajali pokale. Na članskem turnirju v Ljubljani smo domov
odnesli kar dva pokala in sicer oba za 2. mesto, osvojila sta jih
Mark Mesarič v moški konkurenci in Tina Kristina Godec v
Mesarič Mark - finalist članskega
ženski konkurenci. Oba sta finalno srečanje izgubila po hudem
prvenstva
boju šele v tretjem nizu.
Na turnirju do 16 let v Ljubljani je prav tako 2. mesto osvojil Bor Artnak
in tudi on je finalno srečanje izgubil v tretjem nizu. Pri dekletih je nastopila Rina Grošelj in se prebila v drugi krog. Rinina kategorija je sicer
še do 14 let in po pričakovanjih je bila na turnirju v Mariboru do 14 let
zelo uspešna in se prebila v polfinale ter osvojila pokal za 3. mesto. Je
pa Rini Grošelj konec meseca uspel preboj v četrtfinale tudi med starejšimi dekleti, na turnirju do 16 let v Kopru. Odlične nastope na prikazal
Jaka Tomažin, ki se je pri fantih do 14 let na turnirju v Kranju prav tako
uvrstil v polfinale in osvojil 3. mesto. Jaka Tomažin se je konec meseca udeležil tudi reprezentančnih priprav do 14 let v Portorožu. Uspehe
starejših dopolnjuje najmlajši tekmovalec TK AS Litija Žiga Šeško, ki se
je na turnirju do 12 let v Mariboru uvrstil v polfinale in tudi on domov odnesel pokal za 3. mesto. Žiga Šeško je nato nastop uspešno nadaljeval
tudi na mednarodnem turnirju Tennis Europe do 12 let v Vrsarju, kjer
Bor Artnak - finalist
se po zmagi nad igralcem iz ZDA in nato še nad srbskim predstavnikom
turnirja do 16 let
uvrstil v 3. krog tekmovanja.
Torej če potegnemo črto pod preteklim mesecem - 1 zmaga na mednarodnem turnirju, 3x finale
in 2. mesto ter 3x polfinale in 3. mesto - lahko mirno rečemo samo: »Kapo dol, tenisači TK AS
Litija!«
Rekreacija
Do zaključka zimske teniške lige AS nas loči še slab mesec dni tekmovanj, o končnih uvrstitvah
bomo poročali v naslednji številki. Predvidoma 15.04.2019 se bo pričela poletna sezona v Tenis
centru AS Litija – tudi letos vsem ljubiteljem tenisa ponujamo ugoden nakup poletnih teniških
kartic za neomejeno igranje tenisa ter ugodne cene poletnih letnih kart. In kar je najpomembneje – vreme Vam ne bo krojilo urnika, saj imate v primeru dežja možnost igranja v dvorani brez
doplačila! Za več informacij se obrnite na Tenis klub AS Litija ali pokličite na 031- 693-330.

