
MAREC 2020 • številka 3 • leto 22 www.obcan-litija.si noviCE iz občinE litijA

IZ VSEBINE …

V Gimnaziji Litija  
se doGaja

STRAN 6, 7

Predsednik  
Pahor V Litiji

STRAN 7

PredaVanje za  
varno vožnjo 

motoristoV
STRAN 7

anica kotar - 
Prejemnica  
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Želimo si in upamo, da bomo že v naslednji številki časopisa 
poročali o uspešnem reševanju epidemije ter čimprejšni 
vrnitvi življenja v normalne socialne in družbene okvire. 
Razmere bodo vplivale tudi na vsebino časopisa, verjamem, 
da so se vsakega od nas dotaknile. Zdaj je čas, da ostanemo 
mirni, polni upanja, predvsem pa pazimo na svoje zdravje in 
vseh okoli nas.

ŽELIMO VAM LEPE VELIKONOČNE  
PRAZNIKE IN OBILO DOBROT!

Sašo Jovanovič, urednik

VABILO NA 20. POHOD PO 
OGLARSKI POTI

Vsi, ki imate 
radi neokrnje-

no naravo in se radi umakne-
te od vsega vrveža, ki nas 
spremlja vsak dan, ste lepo 
vabljeni k nam v Oglarsko 
deželo na Dole pri Litiji. Tako 
kot vsako leto, tudi letos pri-
pravljamo v mesecu maju že 
jubilejni 20. Pohod po oglar-
ski poti.
Sprehodite se po krožni poti, 
dolgi 12 km, označeni s tematskimi tablami in s polno zanimive vsebine, 
ki bo predstavila oglarstvo na privlačen način.

20. Pohod Po oGLarski Poti bo potekal v soboto 16. maja,  
s štartom med 7. in 9. uro zjutraj. 

vabljeni vsi pohodniki in ljubitelji čiste narave.
Informacije na številki 031/ 264 – 808, stran: www.dole.si

POVABILO
Svet za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija vabi vse javne zavode, dru-
štva, organizacije in združenja s področja vzgoje in izobraževanj, socialnega var-
stva, kulture in športa, da sodelujejo na drugem festivalu medgeneracijskega 
sodelovanja v občini Litija »OD MLADOSTI DO MODROSTI STOPAMO SKUPAJ«. 

Program festivala bo potekal na različnih lokacijah na območju mesta Litija, od petka 25. 9. do 
vključno petka 9. 10. 2020 v dopoldanskem in popoldanskem času. Zaključni del festivala bo v 
petek 09. 10. 2020 v popoldanskem času med 17.30 do 20.00 ure na zaprtem delu Valvazorje-
vega trga v Litiji (od blagovnice Centromerkur do vključno Farberjevega gradu). Želimo, da se na 
festivalu predstavijo dejavnosti, ki povezujejo in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Vse 
to z namenom prenosa znanja med generacijami, ohranjanja kulturne dediščine, boljšega sode-
lovanja, spoštovanja in zaupanja ter za dvig kvalitete življenja vseh generacij.
Z novimi programi želimo obogatiti vsebino 2. festivala medgeneracijskega sodelovanja.
Več informacij lahko dobite na oddelku za družbene dejavnosti občine Litija pri ga. Marjani  
Weilgoni, tel. 01 896 34 59. Prijavo za sodelovanje na festivalu (obrazec prijavnica je objavljen v 
tej št. časopisa Občan) oddate po elektronski pošti marjana.weilgoni@litija.si ali prinesete oseb-
no najkasneje do ponedeljka 25. 5. 2020. 
Aktivnosti drugega festivala medgeneracijskega sodelovanja so razvidne iz programa drugega 
festivala. Vljudno Vabljeni! Predsednik sveta Karlo LeMUT

DRAGE OBČANKE IN OBČANI! 

Voščim vam vesele in mirne 
velikonočne praznike. Naj vas 

velikonočno praznovanje napolni  
z novim upanjem in radostjo. 

Franci ROKAvEc 
Župan Občine Litija 

skupaj s sodelavci  
in člani občinskega sveta

(Več na 8. str.)

TUDI V LITIJI TRGOVINA S PREDMETI  
ZA PONOVNO UPORABO, 

v Koblarjevi hiši na Valvazorjevem trgu 15.

ODMEVNI LITIJSKI KARNEVAL

Več kot 500 sooblikovalcev programa, 12 000 obiskoval
cev, tisoč krofov, 700 maskiranih otrok na torkovem kar
nevalu ... (Več na 2. in 3. strani)

(Več na 14. strani)

(Nadaljevanje na 11. strani)



KAKO SMO PRIPRAVLJENI NA NEVARNOST 
KORONAVIRUSA V NAŠI OBČINI!

Župan občine Litija Franci Rokavec je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija, že v 
četrtek, 27.2.2020 povabil vse predstavnike javnih zavodov, organizacij, institucij in vseh 

odgovornih služb, ki spremljajo 
pojav koronavirusa na informativ-
no predstavitev o pripravljenosti 
in predvidenih ukrepih za pre-
prečitev širjenja virusa na našem 
območju. S strani zdravstvenega 
doma je predstavitev vodil Kle-
men Lipovšek, dr. med., spec. 
druž. med., vodja nujne medicin-
ske pomoči in na tem mestu pov-
zemamo njegova navodila.

POMEMBNO JE VEDETI!
Koronavirusi so pomembni povzročitelji bolezni pri ljudeh in živalih. Pozimi povzročijo tre-
tjino vseh okužb zgornjih dihal (prehladov). Kot večino virusov imajo sezonski vrh pozimi in 
vsako leto malo spremenijo svojo zgradbo (mutirajo), zato lahko zbolimo večkrat. Prenašajo 
se kapljično, kar pomeni z kapljicami pri kihanju, kašljanju, govorjenju. Tipični znaki nasta-
nejo v roku 14 dni (pri večini 4-6 dni) in so prehlad, kašelj in povišana telesna temperatura. 
Ko bolezen prebolimo imunost sčasoma mine in se lahko ponovno okužimo.
V Kitajski provinci Vuhan se je konec leta 2019 pojavil sev virusa, ki so ga označili SARS . 
COV-2 (severe acute respiratory syndrome cov-2), ki povzroči bolezen COVID (coronavirus 
disease) 19. Točnega izvora niso našli, glavni osumljenec je netopir. Zanj veljajo vse zgoraj 
naštete značilnosti z razliko, da pri petini bolnikov povzročijo težji potek bolezni s pljučnico. 
Od tega je večina lažje ozdravljiva, 12% potrebuje pomoč pri dihanju, pri 5% poteka zelo 
hudo, umrljivost pa je po trenutnih podatkih 2,4% (sezonska gripa 2019-20 nekje 0.1%).
Velika večina bolnikov (80%) preboli blažjo obliko, najmanj ogrožena skupina so otroci. 
Ker se virus hitro širi, kljub temu, da je za večino nenevaren Svetovna zdravstvena organiza-
cija in Nacionalni inštitut za javno zdravje ukrepata preventivno. Ob velikem številu obolelih 
bi kapacitete za zelo bolne bile hitro presežene. Tako lahko najbolj pomagamo s tem, da 
širjenje preprečujemo.
Situacija in ukrepi se dnevno spreminjajo. Nacionalni inštitut za javno zdravje in ministrstvo 
za zdravje redno obveščata javnost preko medijev.
Če niste prepričani kako ukrepati ob sumu na okužbo s koronavirusom smo v Zdravstve-
nem domu Litija odprli posebno telefonsko številko, kjer smo dosegljivi 24 ur na dan:  
01 8900 428.
Prav tako smo že pred dnevi pripravili vse potrebne protokole, močno omejili obisk in se 
opremili za morebiten izbruh bolezni, tako da je bojazen odveč
Ko iščete informacije svetujemo edini zanesljiv vir, to je spletna stran Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje - www.nijz.si. Slovenski epidemiologi in infektologi opravljajo odlično 
delo, so v stiku s strokovnjaki iz celega sveta in iz kriznih žarišč in dnevno posodabljajo 
informacije.
Ponovno pa pozivamo občane, da v primeru suma na okužbo obvestijo po telefonu svojega 
izbranega zdravnika ali na zgoraj omenjene številke in ne hodijo v zdravstveni dom. S tem 
bi ogrozili osebje, posredno pa tudi vse starejše in kronične bolnike.

Klemen LIPOVšeK, dr.med., spec. druž.med,
vodja nujne medicinske pomoči

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO POSEST 
BIVšE STARE OSNOVNE šOLE V KRESNIcAH

javno zbiranje ponudb za prodajo Posest bivše stare  
osnovne šole v Kres nicah - nepremičnin KO 1836  

št. parcele 174/4 in KO 1836 št. parcele 174/6
Predmet prodaje sta povezani parceli v KO 1836 št. 174/4 in 174/6 skup ne  
velikosti 750 m2 s pripadajočo stavbo št. 274 s hišno številko. Ocenjena vrednost 
nepremičnine je 55.552,25 eUR. Rok za oddajo ponudb je do vključno 5. aprila 
2020 na naslov: Krajevna skupnost Kresnice, Kres nice 19, 1281 Kresnice. Več o 
pogojih in ogledu si lahko preberete na www.kresnice.si.

ODMEVNI LITIJSKI KARNEVAL 2020
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(nadaljevanje s 1. strani)

Litijski karneval 2020 se 
bo v dolgoletno zgodo-
vino litijskih karnevalov 
vpisal kot eden najšte-
vilčnejših v zadnjih 20 
letih. številni dogodki 
so zaznamovali pustno 
obdobje, sodelovalo je 
preko 500 sooblikoval-
cev programa, tehnike, 
logistike, kulinarike, pro-
mocije… Obsežen pro-
jekt, ki temelji na sodelo-
vanju in številnih talentih 
sodelujočih. Pričelo se je 

s predavanjem o pomenu pusta Damjana 
J. Ovsca v Mestnem muzeju Litija. V pro-
storih Občine Litija so si obiskovalci lahko 
ogledali razstavo fotografij Litijskih karne-
valov “Mi Litijani smo veseljaki”. Pravi pust 
pa se je pričel na debeli četrtek s peko in 
ocenjevanjem krofov. Kar 20 jih je sode-
lovalo in vsi sodelujoči dobili visoke oce-
ne komisije, ki je 1. mesto pripisala krofu 
Marinke Kolednik, 2. mesto Domačiji Pa-
ternoster, 3. mesto pa Janji Medved. Vsi so 
si prislužili denarne nagrade, zmagovalka 
pa tudi polet z letalom. Večerni dogodek s 
prevzemom pustne oblasti in ustanovitev 
nove letalske družbe Litija Airways je po-
tekal v zabavnem vzdušju z Mamo Manko, 
Pihalnim orkestrom Litija in imitatorjem 
elvisa Presleya. Župan Franci Rokavec je 
ključe občinskih vrat predal Litku, ki je za-
nje skrbel vse do pepelnične srede. Pustna 
sobota (22.2.2020) je bila najbogatejša z 
dogajanji. Dopoldan na otroškem živ-žavu, 
v prepolni športni dvorani Litija, z Alenko 
Kolman ter Super krili. S karnevalsko po-
vorko in okrog 12.000 obiskovalci pa so v 
popoldanskem času Litijo preplavile ma-
ske vseh vrst. Kar 18 sodelujočih skupin je 
navduševalo množico in po oceni strokov-
ne žirije si je prvo nagrado prislužila sku-
pina Litija airways 1928, drugo Liš airlines 
ter tretjo Dobrava air. Prvič je potekalo tudi 
glasovanje obiskovalcev, ki so izbrali Goz-
doviteže, dva izžrebana glasovalca pa sta si 
prislužila tudi polet z letalom.  Obiskovalce 
je na razglasitvi zabaval Alex Volasko. Po-
poldansko rajanje so popestrili preleti letal 
Letalskega kluba šentvid, obiskovalci pa so 
se lahko ustavili tudi na “Letališču Milana  
Boriška”, kjer so si lahko ogledali pravo le-
talo  (letos namreč mineva tudi 100 let od 

rojstva Litijana Milana Boriška, ki je prejel 
bronasto medaljo na prvem svetovnem 
prvenstvu v jadralnem letenju na šved-
skem). Na večernem rajanju  so občinstvo 
na noge spravili Čuki, pravo navdušenje 
pa je povzročil gost Challe Salle. številne 
maske so popestrile večerni ples do ju-
tranjih ur. Vendar rajanja še ni bilo konec, 
saj se je na pustni torek v dvorani zbra-
lo preko 700 otrok iz litijskih in šmarske 
šole ter vrtcev iz obeh občin. Uprizorili so 
povorko in bili navdušeni nad čarovnikom 
Sam Sebastianom. Sledil je še zaključni 
dogodek s pokopom pusta, na pepelnič-
no sredo, ko so se vsi žalujoči poslovili 
od pustnih norčij, podžupanja pa je zopet 
prevzela ključ občine. Litko se je odpravil 
na počitek v Rudnik Sitarjevec, da se pri-
pravi na norčije v letu 2021. Dogodke je 
spremljala bogata kulinarična ponudba 
s tisoče krofi, flancati, mišk in ocvirkovih  
potic.
1.  mesto in nagrada v višini  

500,00 eUR - LITIJA AIRWAYS 1928
2.  mesto in nagrada v višini  

300,00 eUR - LIš AIRLINeS
3.  mesto in nagrada v višini  

200,00 eUR - DOBRAVA AIR
4.  mesto in nagrada za najboljšo 

skupino po mnenju obiskovalcev 
GOZDNOVITeŽI

5.  mesto šMARJAKARCe IZ GOBJeKA
Vse skupine, ki so sodelovale v povorki so 
dobile tudi pomoč za sodelovanje v višini  
150,00 eUR.
organizatorji Litijskega karnevala 
2020: OBČINA LITIJA, ZKMš LITIJA,  
Turistično društvo Litija

Posebna zahvala vsem, ki ste sodelova-
li v karnevalski povorki.
zahvaljujemo se sponzorjem: Trgograd, 
Pino inženering, Komunalno stanovanjsko 
podjetje Litija, Spar Litija, SPL Ljubljana, 
Agrolit, Omahen transport, Delavska hra-
nilnica, Geoplan Rovšek in številni dona-
torji. Posebna zahvala: RC Srca Sloveni-
je, Letalski klub šentvid, Aeroklub Milan  
Borišek Litija ter KSP Litija ter številnim 
prostovoljcem.

(Nadaljevanje na 3. strani)

KORONAVIRUS zAUSTAVlJA TUDI BREzPlAČNE 
PREVOZE STAREJšIH

Vse uporabnike brezplačnih prevozov za starejše, ki 
ga izvajamo skupaj Zavod Sopotniki in občine Litija in 
šmartno pri Litiji obveščamo, da storitve do nadaljnega 
ne bomo mogli izvajati. Kot je razvidno iz obvestil v me-

dijih in priporočil vlade ter pristojnih služb, izvajanje takšnih storitev ni varno.
S prevozi starejših bomo začeli takoj, ko bo nevarnost epidemije koronavirusa 
mimo. Spremljajte naša obvestila v lokalnih medijih in na spletni strani občine Litija. 
(www.litija.si)

OBVESTILO O PODALJšANJU ROKOV ZA VPIS  
V VRTCE V OBČINI lITIJA

V mesecu marcu 2020 so v vrtcu Litija, vrtcu Polhek Polšnik, vrtcu Čebelica 
potekali vpisi otrok. Vse starše, ki niso uspeli pravočasno oddati vloge, tudi 
zaradi izrednih razmer, obveščamo, da le te še vedno lahko oddajo po pošti. 
Vse informacije dobite na sedežih posameznih vrtcev.



Foto:   Blaž BratKovič, Gregor Požun, nace HauPtman, 
matej PoVše)

Dobro obiskan ŽIV - ŽAV.

Dobitniki priznanj pri četrtkovem ocenjevanju krofov.

Otroški karneval na pustni torek.

Ocenjevalna komisija pustnega karnevala.

5. mesto - ŠMARJAKARCE IZ GOBJEKA.

Predaja oblasti na "Debeli četrtek".
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»POSLANSKI KOTIČeK«

NOVA VLADA IN šE LETOS  
DODATNI DENAR zA OBČINI lITIJA  

IN šMARTNO PRI LITIJI
Vlada marjana šarca je razpadla zaradi notranjih nesoglasjih 
in nenadnega odstopa še enega »novega obraza«, ki ni znal pro-
fesionalno opravljati, zanj očitno pretežke naloge. Nato si je želel 
novih volitev, do katerih pa ni prišlo, ker so SDS, NSi, SMC in 
DeSUS sestavili novo koalicijo, pod vodstvom predsednika SDS 
z največjo poslansko skupino in politične sile v Sloveniji. 
janez janša je ponudil roko sodelovanja vsem poslanskim sku-
pinam v Državnem zboru. Narejen je bil velik korak in premik k 
normalnosti v Sloveniji. Vsi, ki so razumeli namero po novi koali-
ciji, da se izognemo strošku novih volitev in novi politični krizi, so 
za razliko od tistih, ki so bili izključevalni in pretirano ideološki, 
po resnih pogovorih ugotovili, da je potrebno sodelovati, se po-
govarjati in nadomestiti zapravljeni dve leti slabega vladanja ter 
se resno in odgovorno lotiti zatečenih problemov, ki jih ni malo. 
Program nove vlade, ki je zapisan v koalicijski pogodbi, daje 
rešitve za trenutno največje izzive oziroma probleme, s kateri-
mi se srečujemo v naši državi. Predvidene so rešitve za upoko-
jence, mlade in njihove družine, učinkovito izvajanje kmetijske 
politike s poudarkom na pridelavi kakovostne slovenske hrane, 
ureditev javnega zdravstva s skrajšanjem čakalnih vrst, dekon-
centracija vladnih služb z ustanovitvijo Urada za demografijo in 
Demografsko pokojninskega sklada v Mariboru.
Za občine je pomembno dejstvo, da je v ospredju novega vla-
dnega programa tudi poudarek na enakomernem razvoju Slove-
nije, torej tudi razvoju podeželja.
Občine bodo v svoje proračune že v letošnjem letu dobile več 
sredstev, saj program predvideva dvig povprečnin, za kar sem 
se trdo trudil lani pri sprejemu proračuna, pa vlada žal ni našla 
posluha za občanke in občane! Glede na vsebino koalicijske po-
godbe bo Občina Litija dobila cca 540.000, Občina šmartno 
pri Litiji pa 194.000 evrov letos, prihodnje leto pa še nekaj več. 
Skupaj v dveh letih bo občina Litija dobila 1.140.000 evrov več, 
občina Šmartno pri Litiji pa 410.000 evrov več. Ta sredstva 
se bodo v občinah lahko namenila za nujno potrebne investicije.
Prav tako se bodo z debirokratizacijo pospešili različni jav-
ni postopki na ministrstvih, agencijah, direktoratih, občinah, 
upravnih enotah itd., ki dandanes zavirajo investicije v naši dr-
žavi in velikokrat tudi črpanje evropskih sredstev. Verjamem, da 
se bodo na ta način pospešili mnogi postopki za pridobivanje 
soglasij in investicije v obeh občinah.
ministra za okolje in prostor sem vprašal v zvezi z nakopi-
čeno embalažo in komunalnim blatom. Med drugim s pou-
darkom ter pobudo, da se čim hitreje najde trajno rešitev, da 
ne bodo za občanke in občane zaradi ne-ukrepanja vedno višje 
položnice za komunalne storitve.
sprejel in nagovoril sem osnovnošolce iz Litije. Vedno mi 
je v veliko veselje v Državnem Zboru Republike Slovenije spre-
jeti goste na obisku. Izjemno sem bil vesel ponovnega obiska 
osnovnošolcev Oš Gradec iz Litije, ki so bili kot vedno čudoviti 
in navdušeni sogovorniki. 

»Dovolite, da vam voščim vesele velikonočne praznike in vse dobro v 
svojem in imenu Občinskega odbora Slovenske demokratke stranke 
Litija!«  Boris DOBLeKAR, poslanec v Državnem zboru RS
»Za vse informacije sem na voljo na GSM: 041-272-246. Lahko se 
mi oglasite po e-pošti: boris.doblekar@dz-rs.si. Vabljeni k obisku 
moje Facebook strani, kjer objavljam aktualne misli in o svojem 
delu v DZ RS.« 

UTRINKI IZ PUSTNEGA DOGAJANJA

2. mesto - LIŠ AIRLINES.

1. mesto - Veselje prvo uvrščene skupine  
LITIJA AIRWAYS 1928.

3. mesto - DOBRAVA AIR.

4. mesto in nagrada obiskovalcev - GOZDOVITEŽI. 

Ples v maskah ČUKI in CHALLE SALE.
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KNJIŽNICA LITIJA

Bralni klub v  
Knjižnici litija

Drugo srečanje bralnega kluba bo 
v četrtek, 2. aprila, ob 18. uri v Knjižnici Litija. 
Klub vodi pisateljica, literarna kritičarka in pre-
vajalka, Tina Vrščaj, ki je za pogovor o knjigah 
predlagala tri: Nemeza, Dnevi zavrženosti in Na 
klancu. Bralci izberejo eno od treh, klub je na-
menjen vsem, ki jih zanimajo pogovori o knjigi 
in s knjigo. 

Istrski večer z Rudijem Bučarjem
rudi Bučar, slovenski kantavtor, folk rock 
glasbenik in poustvarjalec istrske glasbene 
kulturne dediščine, se je glasbeno izobraževal 
na Akademiji za glasbo v Trstu. Glasbeno pot je 
začel v skupini Spirits. Pozneje se je začel zani-
mati za glasbeno izročilo Istre in se lotil zbiranja 
starih ljudskih napevov. Na osnovi gradiva sta 
nastala albuma Kapot (2004) in Kambiament 
(2007). Kot spremljevalni vokalist je spremljal 
Alenko Gotar na izboru za pesem evrovizije v 
Helsinkih. Napisal je zmagovalno skladbo Slo-
venske popevke 2009 za Aniko Horvat, Samo 
ti. Za skladbo Naj traja je na Slovenski popev-
ki 2011 prejel veliko nagrado strokovne žirije. 
Leta 2014 se je udeležil vseh treh večjih sloven-
skih glasbenih festivalov in kar na dveh zmagal: 
na emi je nastopil s skupino elevators (Tja), 
na Melodijah morja in sonca je slavil s Frčafe-
lami (Sen znala jes), na Slovenski popevki pa 
je strokovna žirija njegovo pesem Ti izbrala za 
najboljšo skladbo v celoti, Rudi pa je prejel še 

nagrado za najboljšo interpretacijo. Istrski ve-
čer z Rudijem Bučarjem bo v torek, 21. 4. ob 
19. uri, v Knjižnici šmartno. 

Dan zemlje in mladi za podnebno 
pravičnost

V tednu od 22. 4. do 28. 4. bodo Mladi za pod-
nebno pravičnost pripravili več dogodkov na 
temo reke Save. V Knjižnici Litija bo na dan Ze-
mlje, 22. 4. v popoldanskem času javni posvet 
na temo: Mi smo Sava. Pri organizaciji teden-
skih dogodkov bo sodelovalo tudi društvo SLO-
MO ter ekipe Balkan river defence tour. 

zaključek bralne značke
Od dneva splošnih knjižnic je že tradicional-
no potekala bralna značka za odrasle. Bralci 
so prebrali 5 knjig s priporočilnega seznama. 
Zaključno srečanje s podelitvijo priznanj bo na 
Noč knjige, v četrtek, 23. 4. ob 18. uri v Knji-
žnici Litija. 

Poklon reki Savi s čipko, 
keramiko in zgodbami

Na noč knjige se bomo v Knjižnici Litija poklo-
nili reki Savi z razstavo članic Društva U3 Litija 
in šmartno. Že mesece so se članice krožka 
Keramika in krožka Klekljanje pripravljale na ta 
dogodek. Pripravile bodo razstavo svojih izdel-
kov, na dogodku bomo prisluhnili zgodbam o 
reki Savi. Prireditev bo 23. 4. ob 19. uri v Knji-
žnici Litija. 

Aleksandra MAVReTIČ

FEBRUARSKO RAzPOlOŽENI POlHKI NA POlŠNIKU
Mesec smo pričeli s pogovorom, preko 
ugank ter knjig na mesečno tematiko o člo-
veškem telesu. Tako smo najprej naredili 
obrise svojih teles in ugotovili, da se med 
seboj razlikujemo že po velikosti. Na svoja 
telesa smo dnevno ali tedensko dopolnjevali 
manjkajoče dele organov, ki so pomembni 
za naše delovanje. Najbolj se je otrokom vti-
snilo v spomin delovanje prebavil in izločal, 
zato smo na podlagi zanimanja pripravile 
tudi poskuse. Najprej smo izvedli poskus 
o delovanju izločal (ledvica), kasneje pa še 
poskus o delovanju pljuč. Ob tem so si lah-

ko zelo nazorno 
p reds tav l j a l i 
pospešeno in 
poenostavljeno 
delovanje le-
-teh. Pripravile smo tudi različne didak-
tične igre na omenjeno temo, in sicer: 
sestavljanke, spomin. Iz Oš Litija smo si 
sposodile tudi skulpturo človeškega te-
lesa, ki nam je še bolje predstavila pre-
pletenost organov v človeškem telesu. 
Tako da se na tem mestu zahvaljujemo 
učiteljici biologije ge. Ljudmili Intihar. 

Konec meseca nas je obiskala tudi medicinska sestra Neja Perič in 
nam povedala še nekaj zanimivosti o delovanju človeškega telesa.  
Mesec smo zaključili s pustnim rajanjem v športni dvorani na Polšni-
ku, kjer je bila telovadnica preplavljena z množico različnih maškar.

Patricija MeDVeD

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

KAM IZ ZADREG?
Preprosto, z gledališko skupino Kulturno umetniškega društva »Venčeslav Taufer«, ki je na slo-
venski kulturni praznik na Dolah pri Litiji uprizorila komedijo Franza Streicherja. Sama predstava 
je odeta v smeh, sledijo nagli preobrati. 
Preprosta, a vedno aktualna tema, ki go-
vori o odnosu med moškim in žensko. Po-
pelje nas na podeželje, desetletja nazaj. 
Dominik, ki ga je izvrstno upodobil tomaž 
Linhtenvalner, se zlaže, da ima nezakon-
sko hčer. Njegov namen je jasen, pri ženi 
Urši, ki jo je enkratno upodobila ksenija 
hribar, si želi izboriti kakšen dinar za pri-
jatelje in pijačo v gostilni. Ob Dominikovi 
petdesetletnici pa se zgodi presenečenje, 
saj žena pošlje hčerki povabilo, da pride. 
Ženske imajo v komediji vodilno vlogo, 
Moniko igra marinka željko, Tončko, nje-
no hči, tina hribar, Petronijo Logar upo-
dablja nika terlep, njeno hči Pia uten-
kar. Moški, ki zmotno mislijo, da svoje žene obračajo, pa imajo nekoliko drugačno vlogo. Sina 

Franca igra jan martinčič, Lipe Koren je martin Gracar, 
pismonoša šimen in hlapec Krišpin je jožef Krnc. 
Med gledalci se je jasno videlo, kako smo se zatopili v 
komične prizore, čakajoč na nova presenečenja, ki jih 
kar ni bilo konca. Na odru je bilo nekoliko manj svetlobe, 
kar se je v celoti ujemalo z duhom časa, v katerem je 
delo nastalo. Tudi glasba se je skladala s prizori. Luč je 
gledalcem omogočala, da so si lažje predstavljali kmeč-
ko okolje tistega časa. Seveda predstave ne bi bilo brez 
prekaljenega režiserskega»mačka« marka Plantana, ki 
s svojim strokovnim znanjem navdihuje člane gledališke 
skupine. Vedno znova gledalci začutimo, da je režiser 

Marko, skupaj z igralci vnesel v predstavo ljubezen do igre. To je popoln recept za lepo preživet 
kulturni praznik. Hvala jim.  Jožica VRTAČNIK

zaključek abonmajske 
sezone

V četrtek, 5. 
marca smo z 

novo predstavo Bojana emer-
šiča zaključili abonmajsko se-
zono v Kulturnem centru Litija. Bojan emeršič 
je na svoj način nasmejal polno dvorano obis-
kovalcev. V tej sezoni smo si na našem odru 
ogledali odlične predstave in verjamemo, da 
so tudi gledalci. Navdušile so nas Nune v ak-
ciji, Profesor Kuzman mlajši, uživali smo tudi v 
predstavi Predstava, ki gre narobe ter v I love 
Njofra ter v že omenjeni erotiki. Mi pa že raz-
mišljamo o novi sezoni in verjamemo, da bo 
zopet veliko smeha in sprostitve. Hvala vsem 
abonentom za zaupanje. Vsi, ki bi radi postali 
naši abonenti pišite na kulturnicenter@zkms-
litja.si in vas damo v evidenco. V avgustu vas 
bomo seznanili z predstavami v novi sezoni in 
obvestili o morebitnih prostih sedežih. 

Približevanja z Deso Muck – 
ponedeljek, 23. marec

Za predstavitev Dese bi potrebovali nekaj 
strani, izbrali pa smo besede, ki jih je lani za 
časnik Delo o njej povedal njen mož, Igor Bla-
žina: »Desa Muck je človek številnih talentov: 
pisanje je zgolj eden od načinov njenega izra-
žanja, pri čemer ne gre za količino, temveč za 
visoko raven kakovosti. V splošnih knjižnicah 
ima letno tudi 56.000 izposoj, je torej z nasko-
kom najbolj brana slovenska avtorica. Napisala 
je 38 otroških knjig, 6 za najstnike in osem za 
odrasle. Njen roman Panika je bil izdan v na-
kladi 11.000 izvodov, v petih natisih, v Srbiji 
je po dveh letih še vedno na lestvici TOP 20 v 
kategoriji komedije. Je odlična igralka, tv vodi-
teljica, pripovedovalka, humoristka. Lepo riše 
in oblikuje izdelke iz gline. Je odlična poznaval-
ka filma, gledališča, glasbe, likovne umetnos-
ti in gastronomije. Rad jo imam, ker je dober 
človek.«Je avtorica številnih kolumn, ki so izha-
jale v revijah in časopisih, zbrane pa so izšle 
v treh knjigah: Pasti življenja, Pasti življenja II 
in Takole bom rekla. Prevedla in priredila pa je 
tudi muzikal Menopavza. Pogovorni večer je 
namenjen odrasli publiki, obiskovalcem bodo 
na voljo tudi njena literarna dela.

Napovedujemo za april:
GoSt PriBLižEvanj Bo tonE HočEvar

- slovenski TV voditelj in novinar, kot novinar 
je pričel delovati v začetku sedemdesetih let 
20. stoletja na TV Slovenija, bil je dopisnik iz 
Latinske Amerike in s Karibov, kjer je napisal 
tudi knjigo Vulkani ne umrejo – PONeDeLJeK, 
20. APRIL! 

Otroška matineja  
– sobota ob 10h! 

Sobota, 21. marec – KAM Se Je 
SKRILA POMLAD – Lutkovna sku-

pina Lučka
O predstavi: Predstava ima vzgojno vsebino, 
poudarek je na prijateljstvu, kjer na igriv in du-
hovit način lutke privabijo otroke k sodelovanju 
v predstavi in pričarajo pravljično vzdušje.
Aprilska predstava je zaradi predvidenega dob-
rodelnega dogodka v športni dvorani prestavl-
jena na 16. maj! Podrobnosti na kclitija.si. 
Naše obiskovalce obveščamo, da bomo spoš-
tovali ukrepe Vlade RS glede koronavirusa. Vse 
informacije o morebitnih odpovedih dogodkov 
bodo dosegljive na naši spletni strani kclitija.si, 
muzejlitija.si in mclitija.si ali na naših fb-profilih. 
Hvala za razumevanje. 
Želimo vam mirno pomlad z veliko zdravja! 

Rimski grobovi, 
roparji in še kaj

27.2.2020 je v Me-
stnem muzeju Litija 

imela predavanje Ana Kovačič z naslovom: 
»Rimsko arheološko najdišče v Šmartnem pri 
Litiji«. Predavateljica je predstavila najnovej-
ša arheološka odkritja iz šmartna pri Litiji, ki 
zajemajo več antičnih grobov iz časa 1. in 2. 
stoletja našega štetja, na žalost pa so bili v 
toku zgodovine grobovi izropani. O tem priča-
jo ostanki tako imenovanih roparskih jaškov. 
Kljub temu pa arheološko najdišče priča o 
lokalni posebnosti grobov in pogrebne pra-
kse, ki je za Slovensko področje zaenkrat še  
unikatna.

Obujanje tradicionalnih  
spretnosti v muzeju in  
Mladinskemu centru

Z delavnicami oživljamo stare tradicionalne 
spretnosti, ki so mnogokrat že pozabljene. 
18. februarja smo se v Mladinskem centru pod 
mentorstvom Lare Tabor učili kako izdelati roč-
no narejena mila na glicerinski osnovi. 9. in 

10. 3. pa smo se v 
muzeju učili kako 
si iz volnenega fil-
ca narediti copate. 
Hvala za odlično 
udeležbo!
Projekt LAS Srce 
Slovenije Od tra-
dicionalnih spre-
tnosti do sodobnih 
ruralnih turističnih 

produktov sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020. 

Ekskurzija v Belo krajino  
v petek, 27. 3.

Mestni muzej Litija in 
Društvo Univerza za 
tretje življenjsko ob-
dobje Litija in šmar-
tno organizirata ek-
skurzijo v Belo krajino, 
v petek 27.3. 
V Adlešičih si bomo 
ogledali prikaz izde-
lovanja belokranjskih 
pisanic in predelavo 
lanu, muzej na pro-
stem s prikazom ljud-
skega stavbarstva 19. 
stoletju in samostan 
Pleterje, v muzeju v Metliki pa se spoznali z 
belokranjsko zgodovino. Na pot odrinemo ob 
7.30 iz avtobusne postaje pri športni dvorani 
in se vračamo okoli 19. ure. Cena na osebo je 
30€ (vključuje avtobusni prevoz, vse vstopnine 
in kosilo-brez pijače). Prijave zbiramo na tele-
fonski številki 070 430 202 ali mestnimuzej@
zkms-litija.si do 25. 3. Prisrčno vabljeni!

Razstava »Odtenki svetlobe«  
2. aprila ob 18. uri

Svetloba in luč sta bili od nekdaj simbol življe-
nja in nečesa dobrega. V Mestnem muzeju Litija 
bomo gostujočo razstavo Pokrajinskega muzeja 
Ptuj – Ormož z naslovom »Odtenki svetlobe«. 
Na ogled bodo svetila iz različnih materialov, ki 
so spremljala človeka v vsakodnevnem življenju 
od prazgodovine do 20.stoletja. Razstava bo od-
prta do 21. junija. Prisrčno vabljeni!

!Novo! Pirhi malo drugače: otroška 
velikonočna delavnica !Novo!

V soboto, 4. aprila bomo ob 10. uri v Mestnem 
muzeju Litija prvič izvedli otroško velikonočno 
delavnico! Radi barvate, strižete, lepite? Izde-
lovali in krasili bomo pirhe iz vseh materialov, 
samo iz jajc ne. Cena delavnice je 3€/otroka. 

PREDAVANJE: Žganje moža tak 
znori, svojo ženo da umori!

V četrtek, 16. aprila bo ob 18.uri, predava-
nje kustosinje Mestnega muzeja Litija, Maše 
Bračič, mag. zgod. z naslovom »Alkoholizem in 
mentalno zdravje na Kranjskem do 1. svetovne 
vojne«. Predavanje se bo osredotočalo pred-
vsem na družbeno dojemanje pitja, alkoholiz-
ma in duševnih bolezni skozi stoletja. Vabljeni!

Nove uradne ure muzeja
Z mesecem aprilom muzej spreminja uradne 
ure obiskov razstav, in sicer:
Torek - petek: 8.00-12.00
Torek in četrtek: 17.00-19.00
Sobota: 10.00-12.00
Vabljeni k ogledu naši razstav!

zbiranje furmanskih zgodb
Knjižnica Litija in Mestni muzej Litija vabita lju-
bitelje dediščine, da nam pomagajo pri ohra-
njanju spominov na furmane. Želimo zbrati in 
povezati podatke o furmanih na območju Ob-
čine Litija in Občine šmartno pri Litiji: kdo so 
bili, kakšno opremo so imeli, kaj so prevažali, 
kakšne relacije so prevozili, kakšne so bile nji-
hove navade, način življenja…
Pri projektu se nam bo pridružilo tudi Društvo 
Lila, saj bodo likovniki ustvarjali na ex temporu 
(zato so zelo dobrodošle fotografije).
Vabimo vas, da podprete naš projekt, da skupaj 
ustvarimo novo zgodbo domoznanstva. Zabe-
ležili bomo dragocene in zanimive utrinke nek-
danjega časa; pokličite nas na 070 430 202 in 
dogovorili se bomo za sodelovanje oz. pogovor.

naše obiskovalce obveščamo, da bomo spo-
štovali ukrepe Vlade rs glede koronavirusa. 
vse informacije o morebitnih odpovedih do-
godkov bodo dosegljive na naši spletni stra-
ni kclitija.si, muzejlitija.si in mclitija.si ali na 
naših fb-profilih. Hvala za razumevanje. 



šOLSTVO  /  DOGODKI OBČAN - MAReC 2020    5

Druga mobilnost usposabljanja za 
učence in učitelje v projektu, KA2, 
»readinG For LiFe« se je odvijala 
od 2. do 8. februarja 2020 v šoli 
Agrupamento de escolas de Idaes 

v portugalskem mestu Felguerias. Izobraževa-
nja so se udeležili Nuša Babnik Mravlja, Zala 
Lebar, Amra Ibričić, Pia Vodenik, Daniil Gainul-
lov ter učiteljici Katja Kos in Helena Kreže. Pet 
delovnih dni so preživeli v različnih delavnicah, 
strokovnih ogledih in druženju z vrstniki z Nor-
veške, Romunije in Portugalske. Tema tokra-

tnega izobraževanja je bila varnost na spletu. 
Izhodiščno branje je bila knjiga Zoe Sugg, Girl 
Onile, v slovenskem prevodu Spletna punca. 
Udeleženci izobraževanja so si ogledali šolo, se 
seznanili s šolskim sistemom na Portugalskem 
in bili sprejeti v mestni hiši v Felgueriasu. Učen-
ci so aktivno sodelovali pri izvajanju programa 
in različnih aktivnostih na različne teme o var-
nosti na spletu. V okviru kulturnih aktivnosti 

pa so si ogle-
dali zgodo-
vinska mesta 
Fe l gue r i a s , 
Guimaraes in 
Porto. Njihovi 
gostitelji - uči-
telji, učenci in 
družine, ki so 

v svoje domove sprejele učence, so svojo vlo-
go opravili več kot odlično. Domov so se vrnili 
bogatejši za številna prijateljstva, izkušnje in 
znanja, ki jih bomo posredovali naprej.
  Helena KReŽe

V torek, 25.2. 2020 so se tudi učenci Podružni-
ce s prilagojenim programom udeležili pustne-
ga rajanja v športni dvorani Litija. Sodelovali 
so učenci 1., 2., 3., 4., 5.razreda in učenci iz 
PPVI1. Pustno rajanje je potekalo od 10. do 
12. ure. Učenci so sodelovali v pustni povorki, 
ogledali so si čarovniško predstavo Sam Seba-
stian ter se fotografirali s pustnima maskota-
ma Tačko in Litko. Ob koncu rajanja so učenci 
prejeli še pustno malico (krof). Rajanje je bilo 
uspešno in zabavno. Učenci so se polni pustnih 
vtisov vrnili v šolo. Alenka VIDGAJ

Tudi v letošnjem letu in sicer 13. fe-
bruarja, je Osnovna šola narodne-
ga heroja Rajka Hrastnik, organizi-
rala steklo-slikarsko kolonijo, ki je 
letošnje leto prvič potekala na Po-
družnični šoli v Dolu pri Hrastniku. 
K o l o n i j e 
sta se ude-
ležili poleg 
u č e n k 
O s n o v n e 
šole Litija, 
tudi učen-

ki Podružnice s prila-
gojenim programom in 
sicer Sabina Zakšek in 
Nina Kuhel. Slikali sta 
na ravno steklo, svojo 
ustvarjalnost pa sta 
preizkusili tudi v krašenju dekorativnih stekle-
nih izdelkov. Nastali so čudoviti izdelki.
  Barbara KLANšeK
V okviru mednarodnega projekta HeART so 17. 
2. 2020 trije učitelji in tri učenke odpotovali v 
Massafro na srečanje šol, vključenih v omenje-
ni projekt. Delo je potekalo v skladu z razpisno 
dokumentacijo, zastavljeni cilji so bili dose-
ženi. V tednu od 17.2. do 24.2.2020 so se za 
učence in učitelje odvijale različne aktivnosti 
v povezavi s projektom. Pregledali so že opra-
vljene naloge in osvežili vedenje o tem, kar nas 
čaka naprej. Seznanili so se z italijanskim izo-
braževalnim sistemom in dobili stik z njihovo  
kulturo. Ljudmila INTIHAR, Matjaž BIZILJ

in Barbara KLANšeK

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

S kulturo v svet
Tokratni kulturni dan S kulturo 

v svet so 7. februarja učenci od 4.-9. razreda 
Oš Litija preživeli zelo aktivno. Prvo uro so 
imeli proslavo ob slovenskem kulturnem pra-
zniku, na kateri so sodelovali prav vsi in tako 
obeležili tudi svetovni dan glasnega branja. 
Nato so učenci druge triade odšli v Kulturni 
center Litija. Tam so si ogledali slovenski film 
Košarkar naj bo 2. šestošolci so nato razi-
skovali okoliščine nastanka filma ter košarke, 
nazadnje pa so se razgibali v JUST DANCe 
delavnici. Osrednji dogodek za učence od 7.- 
9. razreda je bilo srečanje s pisateljico Janjo 
Vidmar, ki so ga vodili učenci knjižničarskega 
krožka. Učenci sedmega razreda so imeli v 
Splošni knjižnici Litija predstavitev Biblosa, 
predstavili so najljubši odlomek knjige v bral-
nem maratonu, v literarni delavnici so ustvar-
jali neumetnostna besedila na podlagi pogo-
vora s pisateljico. Učenci osmega razreda so 
imeli delavnico, v kateri so se lotili zrcalnega 
pisanja Prešernove Zdravljice, v drugi delav-
nici pa so krojili podobo Prešerna skozi čas. 
Učenci devetega razreda so si najprej ogledali 
muzikal, nato pa so imeli glasbeno delavnico, 
ki sta jo vodila Saša Lešnjak in Alex Volasko. 

Predstavila sta ozadje nastanka muzikala, nau-
čili so se tudi naslovne pesmi iz predstave Bri-
ljantina, kjer glavno vlogo poje Saša.

Tekmovanje iz znanja zgodovine 
2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 je potekalo tekmo-
vanje iz znanja zgodovine z naslovom Prazgo-
dovina na Slovenskem-ob 90. letnici arheolo-
ških izkopavanj dr. Srečka Brodarja v Potočki 
zijalki.
šolsko tekmovanje je potekalo 3. 12. 2019 
in udeležilo se ga je sedemindvajset učencev 
osmih in devetih razredov Oš Litija. Bronasta 
priznanja je prejelo osem učencev: Andrijana 
Nograšek 9. b, ema Železnik 9. b, Janoš Kračan 
Konjar 8. b, Iris Gomboc 9. a, Ala Cvetežar 8. 
a, Daša Penik 9. b, Adnan Oshish 9. b in Lea 
Zupančič 8. a. Prvih šest učencev je nadaljeva-
lo tekmovanje na območni ravni. 
Območno tekmovanje je potekalo 4. 2. 2020 
na Osnovni šoli Gradec. Srebrno priznanje je 
prejelo pet učencev: Andrijana Nograšek 9. b, 
Iris Gomboc 9. a, ema Železnik 9. b, Daša Pe-
nik 9. b, Ala Cvetežar 8.a. Njihova mentorica je 
Andreja Žbogar Perakis.
Čestitamo!   Zbrala in uredila Petra Pavlica

S PILOTNIMI AKTIVNOSTMI V cO-wORKING  
PROSTORIH DO KVALITETNIH VSEBIN, KI JIH V 

šMARTNEM IN LITIJI šE NI BILO
P-IRIS je v preteklih letih ponudil deležnikom Razvojnega centra, da se sre-
čajo, mrežijo, delijo ideje in znanje. Pomemben prispevek pa so predstavljale 
tudi izmenjave dobrih praks. Prva faza projekta se je zaključila na najboljši 
možni način. Združili smo moči, znanje in kompetence ter z lokalno iniciativo 
in občinama šmartno pri Litiji in Litija odprli nove co-working prostore RISe. 
Kljub uspehu pa se zavedamo odgovornosti in pomena kvalitetnih vsebin, ki 
morajo biti na voljo vsem.
Pilotne aktivnosti, ki smo jih uspešno prijavili na mednarodni razpis 
interreg Europe v okviru istega projekta P-iriS, bodo ponudile različne 
podjetniške vsebine, možnosti za izobraževanje, sodelovanja z različni-
mi strokovnjaki ter priložnosti dela s sodobno opremo.

v naSLEdnjiH 18 mESEciH Bomo SKuPaj Z riSE EKiPo  
orGaniziraLi:

• »Inspire, Cheers, Brainstorm« dogodki z motivacijskimi govorci
•  Omogočili profesionalno fotografiranje prodajnih izdelkov, njihovih  

ustvarjalcev in podjetnikov na začetku podjetniške poti
•  Omogočili bomo individualno in skupinsko sodelovanje s strokovnjaki z 

namenom»Izmenjave in nadgradnje poslovnih idej«
•  Odvilo se bo štirinajst delavnic za podjetnike z različnimi tematikami
• V prostorih bodo brezplačno vsem na voljo:
•  Programska oprema CorelDRAW Technical Suite 2019 – “equipment  

and Software at your service”
•  Programska oprema za 3d printanje – 3ds Max 2020
• 3D printer basic
• CNC rezkalni stroj (600*900 mm)
• Stroj za lasersko graviranje (600*900 mm)
•  Prav tako se bo opremil del prostorov za namen »pop-up« razstavnega 

prostora

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

UČENCI OŠ GRADEC NA OBISKU V PARlAMENTU
Učenci Oš Gradec so v mesecu februarju obiskali Državni zbor RS. Spoznali so de-

lovanje demokracije iz prve roke. Zanimalo jih je predvsem delo poslancev in svetnikov v Držav-
nem svetu RS. Toplo nas je sprejel poslanec 
Boris Doblekar, ki nam je namenil veliko 
časa. Zelo nazorno nam je predstavil nalo-
ge poslancev, nas popeljal skozi parlament 
in nas na koncu tudi »posladkal«. Učence 
je zanimal potek državnozborskih volitev in 
delovanje posameznih odborov. Sledilo je 
še zasedanje Državnega sveta RS, kjer nas 
je gostil dr. Dušan štrus. Učenci so dobili 
vpogled v sestavo Državnega sveta RS in 
v delovanje svetnikov. Bilo je zelo poučno 
in zanimivo. še posebej doživeta je bila si-
mulacija glasovanja o podaljšanju zimskih 

počitnic. Zanimivo pri glasovanju je bilo to, da je nekaj učencev uporabilo pravico veta. Torej tudi 
v bodoče ostajamo pri enotedenskih počitnicah.  Anita MIRJANIć

Svet, v mineral ujet 
V avli Oš Gradec smo si lahko ogledali razstavo mi-
neralov in kristalov, ki jo je pripravil šestošolec žiga 
žurga. Minerale, kristale oz. kamnine ob pomoči 
najbližjih zbira že okoli sedem let, zato je njegova 
zbirka obsežna, saj šteje okoli 580 različnih primer-
kov. Avtor razstave pravi, da so v zbirki še posebej 
zanimive geode in meteor, čeprav smo se obiskovalci 
na razstavi zvedavo zadržali tudi pred ostalimi raz-
stavljenimi minerali. Dogajanje na razstavi je priva-
bilo veliko obiskovalcev, ki so si lahko ogledali tudi 
zanimive preizkuse ali projekcijo ter celo predstavili 
svoje lastne primerke kamnin. Veseli nas, da se naši 
učenci ukvarjajo z različnimi dejavnostmi ter da so rezultate svojega dela pripravljeni deliti tudi z 
drugimi. Žiga, hvala, da si nam polepšal in popestril šolsko dogajanje!  Alenka ZUPANČIČ

Avstralec Schelie Nielsen zopet pri nas
Vseh pet šol Oš Gradec in vse učence 
je znova obiskal Schelie Nielsen. Tudi to-
krat je imel različne interaktivne predsta-
ve: Bilby’s Bush Adventure in Australia, 
The Mad Professor Show, The Australia 
Show 1 in The Australia Show 2.
Ker je bila tema požarov v Avstraliji še 
zelo aktualna, je preko raznolikih avtoh-
tonih avstralskih živali podal sporočilo o 
nevarnostih požara v Avstraliji – učenci 
so preko igre spoznavali marsikaj o tej 
deželi tam spodaj, na južni polobli. 

Več informacij o avtorju oziroma njegovem delu najdete na http://www.drklutz.com/.
  Tjaša LeMUT Novak

IzOBRAŽEVAlNI CENTER GEOSS IN OSNOVNA ŠOlA 
lITIJA PRIPRAVIlA PRVI KUlINARIČNI BAzAR

Izobraževalni center Geoss in Osnovna šola Litija sta v okviru projekta Prva generacija, druga 
možnost, katerega projektni partner je Izobraževalni center Geoss, 27. februarja v prostorih šole 
organizirala prvi kulinarični bazar. Na bazarju so sodelovali starši otrok, priseljenih iz drugih dr-
žav, ki obiskujejo Osnovno šolo Litija. Na dogodku so bile predstavljene tradicionalne jedi osmih 
držav, iz katerih prihajajo učenci litijske osnovne šole, poleg slovenskih jedi smo okušali dobrote 
Bosne in Hercegovine, Srbije, Poljske, Severne Makedonije, Kosova, Rusije, Jemna in Dominikan-
ske republike. Starši (predvsem matere) so pripravili po dve tipični jedi, značilni za njihovo državo, 
tako da je bila ponudba na bazar-
ju nadvse pestra in okusna. Poleg 
jedi so se na mizah znašli še tipični 
predmeti posamezne države, prti in 
drugi okraski. Jedi so bile predsta-
vljene tudi z natisnjenimi recepti, 
države pa so bile predstavljene z 
zastavami in plakati, ki so jih izde-
lali učenci. Dogajanje je spremljala 
tradicionalna glasba iz omenjenih 
držav. Dogodek je bil organiziran v 
času govorilnih ur, zato obiskovalcev ni manjkalo. Poleg staršev in učiteljev so bazar obiskali šte-
vilni občani, ki jih zanima kulinarika izven slovenskih meja, širše družbeno dogajanje in aktivno 
državljanstvo. Kulinarični bazar je minil v sproščenem vzdušju, prijetnem druženju in pogovorih. 
Matere, ki so pripravile jedi, so bile hvaležne in ponosne, da so lahko zastopale svojo državo. 
Domov so odhajale polne načrtov, kaj bodo pripravile prihodnje leto, saj bomo kulinarični bazar 
nedvomno ponovili.
Sodelujočim na bazarju in drugim zainteresiranim Izobraževalni center Geoss v okviru projekta 
Prva generacija, druga možnost omogoča prijavo na brezplačni tečaj slovenskega jezika, ki bo 
posebej prilagojen staršem, ki imajo otroke vpisane v slovenske osnovne in srednje šole. Za pri-
javo je še čas, saj se tečaj začne 12. marca. Lahko nas pokličete na telefon 031 759 355 ali nam 
pišete na info@ic-geoss.si. Sofinancira program evropske unije erasmus+. 
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MLADINSKI CENTER LITIJA
OTROšKI PUSTNI  

ŽIV ŽAV 2020
Na pustno soboto, 22.2.2020 smo 

izvedli že 9. otroški pustni ŽIV ŽAV. Ponovno se 
je v športni dvorani Litija zbralo veliko število 
najmlajših litijskih pustnih šem. Povezovalka in 
animatorka Aleksandra Košir je odlično ogrela 
ter napolnila dvorano s pozitivno energijo ter 
pripravila obiskovalce na prilet risanega juna-
ka JANA iz risanke SUPeR KRILA. Jan in Alen-
ka Kolman sta plesala, pela, čarala in zabavala 
zbrano množico. Pustno rajanje smo zaključili 
s plesno animacijo Aleksandre Košir. 
Upamo, da se tudi prihodnje leto vidimo v toli-
kšnem številu.
Najlepše se zahvaljujemo Aleksandri Košir, 
Alenki Kolman, maskoti iz SUPeR KRIL – JANU 
in mnogoštevilnim prostovoljcem brez katerih 
ŽIV ŽAV ne bi bil to kar je. 

30. občinski otroški parlament*
*program je zaščitena blagovna znamka Zveze 
prijateljev mladine Slovenija
Mladi parlamentarci iz Oš Litija, Oš Gradec, 
Oš Gabrovka – Dole in Oš šmartno so se v 
četrtek, 5.3.2020 sestali na že 30. občinskem 
otroškem parlamentu. Letošnja tema parla-
menta je “Moja poklicna prihodnost”. 
Učence, ki na parlamentih sodelujejo, sta uvo-
doma pozdravila in nagovorila župan Občine Li-
tija gospod Franci Rokavec in direktorica ZKMš 
Litija Alenka Urbanc. Oba sta poudarila kako 
lepo je videti zbrane mlade, ki želijo razpravljati 
o temah, ki se velikokrat tičejo nas vseh, ne 
samo mladih, ter spodbudila učence k aktivne-
mu državljanjstvu tudi v prihodnje. 
Sodelujoči mladi parlamentarci so v začetku 
srečanja predstavili delo, ki so ga opravili na 
posameznih šolah, sledila je debata. Pogovar-
jali so se predvsem o motivaciji za izbiro dolo-
čenega poklica, o šolanju, potrebnem za dose-
go zastavljenih ciljev in o poklicih prihodnosti. 
Ob koncu so sprejeli nekaj sklepov, s katerimi 
najbolje povzamemo debato. Ti sklepi so:
1. Za našo prihodnost smo odgovrni sami. 
2. Od poklicev imamo različna pričakovanja. 
3.  Pomembno je, da opravljamo poklic, ki nas 

veseli. 
4.  V prihodnosti si želimo razbremenitve delav-

cev. 
5.  Pomembno je, da se učenci že zgodaj spo-

znajo z denarjem. 

6.  Poklice si želimo spoznavati skozi oči tistih, 
ki jih že opravljajo. 

Mlade razpravljalce sedaj čaka še regijsko 
srečanje, letos bodo s kolegi iz občin Zagorje 
ob Savi, Trbovlje in Hrastnik razpravljali v Hra-
stniku. V ponedeljek 6.4.2020 pa se bodo od-
pravili še na nacionalno zasedanje Otroškega 
parlamenta v Državni zbor RS. 

Menjalnica lončnic in sadik
Pomlad je praktično tu in z njo čas za presaja-
nje in sajenje rastlin in delo okoli hiše. Ker se 
nam vsako leto kakšna roža posuši ali je pod-
taknjencev bistveno več kot smo pričakovali, 
da nam bodo uspeli, smo se v MC-ju odločili, 
da organiziramo menjalnico rastlin. Delova-
la bo po principu eno prineseš, eno odneseš. 
Tudi lončke za sobne rastline, ki si se jih že 
naveličal/-a lahko prineseš. Naša mojstrica 
poslikav jim bo priskrbela nov izgled. Menjal-
nica bo potekala na našem dvorišču, 28. 3. od 
09:00 do 13:00. V primeru slabega vremena 
bo potekala v prostorih dnevnega centra. Če v 
soboto nimate časa pa se vseeno želite znebiti 
rastlin, jih lahko prinesete že kak dan prej.

Likovna razstava Eva & Eva
Vljudno vabljeni na drugo letošnjo razstavo, ki 
jo pripravljamo v sodelovanju z Likovnim atelje-
jem LILA. Pridružite se nam na otvoritvi, v po-
nedeljek 20.4.2020 ob 18. uri. Mladi umetnici 
eva Rozina in eva Koprivnikar iz osnovne šole 
šmartno pri Litiji in dolgoletni članici Litijskega 
likovnega ateljeja Lila, se prvič predstavljata 
pod skupno likovno razstavo eva & eva. Izbra-
na dela so povezovanje likovnih prvin, ki so z 
sporočilno ali čustveno noto izstopala. Razsta-
va vas bo z dovršenimi likovnimi deli ponesla 
v njun svet najstniške in igrive mladosti. Za ta 
prikaz svojevrstnega unikatnega talenta, polno 
mladostnega navdiha in razigranosti se zdi pri-
meren citat Pabla Picassa: »Slikanje je eden od 
načinov za ‘pisanje’ dnevnika.« (Pablo Picasso).

Prvomajske počitnice v MC
Za prvomajske počitnice pripravljamo pro-
gram namenjen šolarkam in šolarjem osnovnih 
in srednjih šol. Malo bomo kuhali, raziskovali 
okolico z aplikacijo Actionbound in pripravi-
li poseben dan za dekleta. Več informacij bo 
na voljo v naslednji številki Občana in na naših 
družbenih omrežjih.

OBIŠČITE KlOPCO lJUBEzNI NA VAČAH
Vsaka pot se začne s prvim korakom in razstre v doživetja, o katerih z občudovanjem pripovedu-
jemo svojim vnukom. S to lepo mislijo se začne predstavitev projekta »klopca ljubezni«, katerega 
del smo od septembra 2019 tudi Vače. 
Filozofija klopce ljubezni je, da obsijana s sončnimi žarki 
privablja obiskovalce in jih navdaja z energijo, voljo, razgle-
dom in tišino. eno izmed trenutno 16 klopc ljubezni po Slo-
veniji lahko najdete tudi na vrhu travnika nad Vačami, ki ga 
domačini imenujemo »Reber«. Do klopce vodi več pešpoti, 
zato bodo vaši sprehodi vedno zanimivi in razgibani. Če je 
ne boste našli takoj, ne obupajte, saj bo vaš trud nagrajen 
s čudovitim razgledom. 
V novem letu vas vabimo, da se sprehodite po naših prele-
pih krajih, se nadihate svežega zraka, naredite nekaj zase 
in se na kocu spočijete na klopci ljubezni na Vačah. Med-
tem, ko boste uživali v čudovitem razgledu pa lahko lepe 
spomine ujamete v fotografijo ter jo delite med svoje pri-
jatelje na družabnih omrežjih pod oznako #klopca ljubezni 
ali #benchoflove. Nikoli se ne ve, mogoče vam bo v letu 

2020 uspelo obiskati prav vse klopce lju-
bezni po Sloveniji, katerih lokacije najdete 
na www.klopcaljubezni.si/. Tako boste na 
sproščen in lahkoten način poskrbeti za 
zdrav način življenja. 
Ob tej priložnosti bi se zahvalili tudi pro-
gramu Migimigi, ki je kot podpornik pro-
jekta omogočil postavitev klopce ljubezni 
na Vačah. Program združuje vse, ki se 
zavedajo pomena zdravega življenja in 
spodbuja gibanje, miganje, druženje in 
skrb za dobro počutje. Obiščite jih lahko 
na www.migimigi.si in se jim pridružite na 
zanimivih izzivih za vse – družine, lastnike 
kužkov, športne navdušence, ljubitelje pla-
ninarjenja, sprehodov, narave …

Vabimo vas, da se na poti do srca….. spočijete in naužijete lepih razgledov na klopci ljube-
zni, ki se nahaja v srcu Slovenije – na Vačah! (Fotografije: Ana VRHOVeC) Krajevna skupnost  
Vače 

Brigita PLeMeNITAš

KLIšE KLUB
Februarja smo se predstavili na Litijskem karnevalu s svojo karnevalsko skupino 
»Avstralski gozdovi v plamenih«. Želeli smo opozoriti na izkoriščanje naravnih virov, 
podnebne spremembe, uničevanje okolja, vedno večje število odpadkov in seveda po-
memben ekološki problem gorečih 

avstralskih gozdov. Problematično pa ni samo 
preseljevanje in ogroženost ljudi, temveč tudi 
ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, ki jih ne 
najdemo nikjer drugje na svetu, npr. kenguruji 
in koale.
29.2. smo se odpravili na tradicionalni smučar-
ski izlet v Katschberg, kamor se bomo vrnili tudi 
naslednje leto.
V soboto, 7. 3. 2020, smo se Klišejevci zbrali na 
Letnem občnem zboru. Spomnili smo se dogaja-
nja v preteklem letu in se spogledali z načrti za 
prihodnost. Sledite nam tudi v tem letu in z nami 
štejte uresničene načrte, še najbolj pa bomo veseli, če se boste udeležil kakega dogodka, ali pa 
predlagali kar svojega.
Poleti 2019 je potekala obnova naše sejne sobe. Pojavila se je namreč potreba po bolj funkcio-
nalnem prostoru, saj smo na Klišeju čedalje bolj koristili ta prostor za delavnice, izobraževanja in 
raznorazne dogodke. Vabimo vas, v naše prenovljene prostore, ki so, poleg prvotnega namena 
izvajanja projektov, namenjeni še druženju mladih. Sejna soba se lahko spremeni v predizpitno 
čitalnico, lahko pa se podružiš z nami ob igranju družabnih iger, igranju xboxa, gledanju filma ali 

česa drugega. 
21.3. vas vabimo, da se nam 
pridružite na ogledu skokov 
v Planici. Zgodaj zjutraj se 
bomo z vlakom odpravili v 
Planico, kjer si bomo ogledali 
tekmo in navijali za naše orle. 
Za več informacij pa spre-
mljajte našo FB stran.
Če vam je ob petkih zvečer 
dolgčas in imate radi družab-
ne in videoigre vas vabimo na 
»klišejevo petkovo ligo«, vsak 
petek na Valvazorjev trg 8. Za-
čenjamo ob 18:00 uri, za igre, 
xbox in vse ostalo poskrbimo 
mi. 
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: S kupončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te 
mesec joge v Art Caffeju stane le 24€, ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit boot-
camp 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. 
Avtor obeh slik je Anže Malis Manca PLANINšeK

Smučarski vikend 
FLAcHAU 2020

V januarju smo se odpravili v 
Flachau na smučarski vikend, 
ki je na naši šoli tako rekoč že 

tradicionalen. Letos nam je bilo vreme še po-
sebej naklonjeno. Vsi trije dnevi v Avstriji so bili 
sončni in jasni, nekaj časa celo brez oblačka. 
Nekateri so se sončili na ležalnikih - no, tisti, 
ki nismo imeli sončne kreme, smo se druga 
dva dneva raje skrivali v senci, saj nas je že 
prvi dan zajela »sončna rdečica«. Kljub nepri-
čakovanim opeklinam je bil vikend na snegu 
za nas prava smučarska idila. Smučišče ni bilo 
preveč zasedeno, čeprav je bilo obiskovalcev 
veliko. Mnogi pa so žal občutili povečano go-
stoto smučarjev; zadnji dan našega smučanja 
se je na smučišču namreč pripetilo nemalo ne-
sreč. Reševalne sani so bile praktično ves čas 
na poti in marsikdo se je zdrznil ob pogledu na 
poškodovance, ki so negibno ležali na saneh. 
Nesreča nikoli ne počiva, četudi je lepo vreme. 
V naši skupini smo se na srečo zavedali tega in 
se vsi živi in zdravi vrnili domov.
Na izletu smo izkoristili priložnost za namaka-
nje v bližnjih termah Amade, ki se imenujejo 
po znamenitem glasbeniku W. Amadeusu Mo-
zartu. »Čudežnega dečka« je v svoje ime vklju-
čilo tudi tamkajšnje smučišče (»Ski Amade«), 
kjer smo preživeli večino časa. Prostrane bele 
strmine so opremljene z raznimi dodatki, ki 
popestrijo dan marsikaterega smučarja, to je 
na primer t. i. »Fun park«, slalom med količ-
ki, smuk z merilcem hitrosti in še veliko dru-
gega. Vozili smo se na sodobnih napravah, ki 
so pripomogle, da smo se imeli lepo. Udobne 
sedežnice z ogrevanimi sedeži in najrazličnej-
še gondole so gotovo nepogrešljiv del smuči-
šča, ki pripomorejo k višjemu standardu, a se 
smučišče kljub temu nenehno posodablja. V 
gradnji je že nova gondola, ki bo nadomesti-
la nekoliko starejšo napravo »Flying Mozart«. 
Glede na to, da zadnje čase zime pri nas niso 
ravno obetavne, je Flachau enkratna priložnost 
za vse smučarje, ki si želijo preživeti kakšen vi-
kend v pravi zimski pokrajini.
  ema PIKeLJ, 3. a

Krst fazanov na Gimnaziji Litija
Dan pred božično-novoletnimi počitnicami je 
na litijski gimnaziji nekaj prav posebnega. Na 
ta dan namreč dijaki in dijakinje 1. letnika tudi 
uradno postanejo del naše gimnazijske dru-
žine. Obred smo, pod vodstvom profesorja 
Podgornika, pripravili najbolj zagreti dijaki in 
dijakinje 4. letnikov, ki smo skupaj stopili že v 
novembru. Naš skupen cilj je bil, da spišemo 
čim bolj zabaven, razgiban, inovativen pro-
gram, ki nikogar ne bo pustil ravnodušnega. 
Krst je bil tudi tokrat tekmovalno obarvan. Med 

seboj sta tekmovala 1. a in 1. b, ki ju je budno 
spremljala stroga žirija v sestavi štirih dijakinj 
4. letnika in profesorja Podgornika. 
Prihod na oder, ki je bil prvi izziv, je bil narav-
nost prisrčen, saj so se naši fazančki morali 
obleči v dojenčke in dojenčice ter na oder pri-
kobacati. Poleg primernega zunanjega vide-
za so morali poskrbeti tudi za slano in sladko 
pekovsko pecivo. Te naloge so se lotili precej 
resno in tako žirijo kot ostale dijake in dijaki-
nje razveselili z obilico doma narejenih dobrot. 
Med deljenjem peciva je potekala še prav po-
sebna modna revija, na kateri so se predstavili 
že dolgo pričakovani puloverji Gimnazije Litija. 
Sledila je plesno-pevska točka, med vsemi ver-
jetno najtežja naloga, ki je od podmladka naše 
šole zahtevala predvsem ustvarjalnost in dobro 
organizacijo. Dijaki so morali sami najti pesmi, 
nanje sestaviti koreografijo in se naučiti tudi 
besedilo. Izbor pesmi se je moral nanašati na 
izžrebano temo; za 1. a je bila tema živali, za 1. 
b pa vreme. Obe točki sta prejeli bučen aplavz. 
Poleg pekovskega, plesnega in pevskega smo 
preverili tudi njihovo filmsko znanje. Osrednja 
tema kratkih filmčkov, ki so jih morali posneti, 
so bili »problemi na Gimnaziji Litija«. 
V drugem delu krsta sta sledila še 2 izziva za 
naše fazane, za katera pa vnaprej niso vedeli. 
Najprej smo na oder povabili dijaka 3. letnika, 
ki se je s fazankami pomeril v polaganju rok, 
nato pa je sledil še kviz, na katerem smo pre-
verili, kako dobro dijaki 1. letnika poznajo svojo 
gimnazijo. Mar tudi vi veste, kako se glasi moto 
Gimnazije Litija?* 
Po uspešno opravljenih nalogah je sledila ča-
stna zaprisega. Fazančki so pokleknili in se 
zaobljubili, da se bodo obnašali spoštljivo, da 
ne bodo povzročali težav ter da bodo podpirali 
vse, ki sodelujejo pri interesnih dejavnostih na 
naši šoli. 
Svoje talente smo pokazali tudi dijaki 4. letnika 
ter tako popestrili program. Pevci smo s pesmi-
jo Winter wonderland pričarali čarobno zimsko 
vzdušje, plesalke pa so zablestele v ritmih dis-
co danca, coutryja in modernega plesa. 
Pred razglasitvijo rezultatov sta vse navzoče 
nagovorila ravnateljica in predsednik dijaške 
skupnosti, ki sta vsem zaželela uspešno leto 
2020. 
Kočno je prišel trenutek, na katerega smo vsi 
čakali. »Zmagovalni razred je … 1. a!« se je za-
slišalo izza žirantske mize.
Ker smo dijaki 4. letnika krst vzeli precej tek-
movalno, je poraženi razred dobil tudi čisto 
pravo kazen: v prvem tednu januarja je 1. b po 
kosilu pospravljal krožnike, pribor in skodelice 
za nami, maturanti.
*Odgovor na zastavljeno vprašanje: Od teme-
ljev in zdravih korenin je odvisno, kako tr-
dno, kako močno in visoko bo zraslo drevo! 

Lara KOCI, 4. a

Napovednik dogodkov v mesecu marcu in aprilu
kaj kdaj kje
Potopis POCeNI PO SVeTU 20.3.2020 ob 18.00 MC Litija
Osnove fotografije, delavnica z 
Anžetom Malisem

27.3.2020 ob 16.00 MC Litija

Menjalnica lončnic in sadik 28.3.2020 od 9.00 do 13.00 dvorišče MC Litija
Dan za spremembe 4.4.2020 od 9.00 do 13.00 Igrišče Oš šmartno
Druženje ob ognju 17.4.2020 od 18.00 dalje Domačija Paternoster, Breg pri Litiji
Likovna razstava eva & eva 20.4.2020 ob 18.00 MC Litija

Naše obiskovalce obveščamo, da bomo spoštovali ukrepe Vlade RS glede koronavirusa. Vse informacije 
o morebitnih odpovedih dogodkov bodo dosegljive na naši spletni mclitija.si ali na naših fb-profilih. Hvala 
za razumevanje.
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Na začetku lanskega šolskega leta 2018/2019 sta nas profesorica informatike Betka Burger in 
laborant Branko Koprivnikar ulovila na šolskih hodnikih z idejo, da izpeljemo predstavitev na 
znanstvenem Festivalu v Ljubljani. Takrat si nihče od nas ni mislil, 
da bomo čez dobro leto prav po zaslugi tega projekta za 9 dni 
odpotovali na Portugalsko.
Na državnem festivalu smo očarali in prepričali mednarodno žirijo 
ter dosegli vrhunsko uvrstitev, ki je projektu zagotovila mesto na 
mednarodnem festivalu Science on Stage 2019 v estorilu. Naš 
mentor Branko je poskrbel, da smo se strokovnega izleta lahko 
udeležili vsi člani ekipe. Pred odhodom nas je čakalo veliko pri-
prav; nekaj smo postorili že med poletnimi počitnicami, intenziv-
neje pa smo delali in se pripravljali zadnji mesec pred odhodom. 
29. oktobra smo poleteli v Lizbono z visokimi pričakovanji in 
štirimi kovčki, polnimi orehovih štrukeljcev. Stanovali smo v ho-
telu v centru Lizbone, od koder smo se zjutraj z vlakom peljali 
do kongresnega centra v estorilu, kjer je potekal festival Science 
on Stage. Na festivalu smo predstavili zahtevno miselno ugan-
ko – fizikalni sef. Naša zanimiva, poučna in zabavna delavnica je 
navdušila občinstvo z vsega sveta, hkrati pa smo spoznali veliko 
zanimivih oseb in znanstvenih izobraževalnih programov v tujini.
Preostale dni smo preživeli v Lizboni, kjer smo se ujeli v utrip 
mesta, spoznavali portugalsko kulturo in kulinarične posebnosti. 
Ogledali smo si številne muzeje, se peljali z muzejskim tramva-

jem, obiskali 
smo mestece Sintra ter se povzpeli do ča-
robne barvite graščine Palacio Nacional de 
Pena. Odpotovali smo tudi na skrajno zaho-
dno točko evrope, rt Cabo da Roca. Domov 
smo se vrnili polni vtisov in portugalskih 
slaščic. Potovanje je bilo enkratna izkušnja, 
polna dogodivščin, novih znanj in spoznanj, 
ki nam bodo vsem zagotovo ostali v lepem 
spominu.

Gala PReGeL

OBVESTILO
Predavanje za motoriste 17.4.2020 ob 17. uri

Avto-moto društvo Litija vabi na predavanje na temo prometne varnosti motoristov. Predava-
nje bo izvedel predavatelj varne vožnje iz Centra varne vožnje Vransko in bo potekalo v petek 
17.4. 2020 v prostorih AMD Litija na naslovu Podkraj 6 v Litiji s pričetkom ob 17. uri. V začetku 
motoristične sezone lahko z udeležbo motoristi osvežite svoje znanje na brezplačnem preda-
vanju, ki bo trajalo okoli 90 minut. Vljudno vabljeni!

Avto-moto društvo Litija

PREDSEDNIK REPUBLIKE V VRTcU LITIJA
Lani smo v vrtcu Litija praznovali 90. obletnico in na prireditev Dan vrtca povabili predsednika 
republike Boruta Pahorja, ki se je dogodka tudi udeležil. Nastop otrok je njemu in njegovim so-
delavcem ostal v zelo lepem spominu, zato so nas 
v začetku meseca marca iz kabineta predsednika 
povabili k sodelovanju pri pripravi video posnetka, 
s katerim smo obeležili 30-letnico uradnega ime-
na Republika Slovenija. V četrtek, 5. 3. 2020, je 
bilo tako na travniku nasproti zdravstvenega doma 
izjemno živahno in pisano. V le dveh dneh smo 
organizirali celoten dogodek, v katerega je bilo 
vključenih 340 otrok iz vseh enot našega vrtca, ki 
so, oblečeni v pisane pelerine in stisnjeni v gručo, 
oblikovali napis Slovenija. S svojim obiskom nas 

je ta dan počastil tudi gospod Borut Pahor. 
Video posnetek je bil objavljen na družabnih 
omrežjih predsednika republike. Počaščeni in 
ponosni smo, da smo lahko sodelovali. Prav 
vse sodelujoče otroke je predsednik osebno 
povabil na obisk v predsedniško palačo, zato 
zdaj že načrtujemo, kdaj se bomo odpravili na 
izlet v Ljubljano in se pri predsedniku poslad-
kali z obljubljenim sladoledom.
  špela M. SeDeVČIČ

zMAJČKI z GAlOM V GAlERIJI
V petek, 14. februarja, smo otroci iz skupine Zmajčkov odšli z vla-
kom v Ljubljano, da bi si ogledali galerijo. Zelen škrat Gal je nasto-
pal v knjigi, ki se imenuje Gal v galeriji. Ta knjiga nam je bila všeč, 
ker ga je ptica odnesla v galerijo in tam je zlezel čez ključavnico in 
videl je zelo lepe slike in kipe in se je odločil, da bo tam za vedno 
ostal, ker je zelo lepo. In mi smo želeli pogledati, če je res tako.
V galeriji je bilo veliko zanimivih stvari. Umetniki so narisali lepe sli-
ke, zato da so prišli Zmajčki pogledat te slike in kipe. V galeriji nas 
je sprejela vodička Tina, ki je imela v eni zeleni skrinji pospravljene 
namige. Namige smo iskali na slikah in ko smo ta namig našli, je 
vodička povedala zgodbico o sliki. Na slikah so bile narisane rožice, 
nevihta, kuža, fantek Karl na konjičku, vitez Jurij, ki je premagal 
zmaja in je rešil princeso Marjeto.
Gala pa nismo videli, ker je spal. Pustil pa nam je škratove čokoladi-
ce. Ko smo jih pojedli, smo se spominjali kaj vse smo tam pogledali. 
šli bi še kdaj v galerijo, ker nam je bilo zelo všeč, najbolj pa, ker smo se peljali z vlakom. Povedali 
otroci: Tadej, Žana, Ivan, Jan, Mija. špela M. SeDeVČIČ

V svoj kolektiv vabimo sodelavko ali sodelavca na delovnem mestu:

SAMOSTOJNI TRŽNIK (M/Ž)

v mednarodnem okolju na B2B trgu boste skrbeli za  izvajanje  trženjskih aktivnosti
z obstoječimi kupci, izvajali aktivnosti za pridobitev novih kupcev ter skrbeli za
donosnost prodajnega portfelja. 

Pričakujemo in v svoj kolektiv vabimo:
•osebo, ki je vešča timskega dela in ciljno naravnana
•osebo, ki ima vsaj 3 leta del. izkušenj na področju mednarodnega trženja, zaželjeno
iz  proizvodnje panoge ALI pa ste se na začetku svoje kariere in pripravljeni na učenje

•obvezno znanje ang. jezika in še enega tujega jezika
•pripravljenost na potovanja v tujino

Ustvarjamo visokotehnološke specialne preje s posebnimi lastnostmi.

Naše preje ščitijo športnike, gasilce in policiste v različnih
tveganih okoliščinah, prinašajo udobje v domove po vsem svetu
in se uporabljajo v industriji v najzahtevnejših pogojih delovanja.  

Naša rast temelji na partnerskem razvojnem sodelovanju
s svetovno uveljavljenimi kupci in dobavitelji. POSTANITE DEL NAŠE ZGODBE

Poglejte aktualne razpise na www.litija.com
Vašo prijavo z življenjepisom pošljite do 30.4.2020,
na elektronski naslov zaposlitev@litija.com 

PROGRAMER NAMIZNIH APLIKACIJ (M/Ž)

soustvarjali boste novo prihodnost v informatizaciji in digitalizaciji ene največjih
predilnic v Evropi. Odgovorni boste za uvedbo in razvijanje namiznih aplikacij
primarno za proizvodnjo in prodajo ter za vse ostale procese v podjetju.

Pričakujemo in v svoj kolektiv vabimo:
•osebo, ki je vešča timskega dela in zna hkrati vestno opraviti individualne naloge
•nekoga, ki ga/jo veseli iskanje inovativnih rešitev in ima posluh za potrebe uporabnika
•osebo z zanimanjem in znanjem v programiranju v C# (C sharp)
oz. v C ali v Alaska Xbase++ jeziku

•osebo z zanimanjem in znanjem v razvijanju programske opreme
na .NET platformi s podatkovnimi bazami v MySQL

•znanje v razvojnem okolju Microsoft Visual Studio je prednost.

Nudimo:
•delovni izziv v uspešnem mednarodnem podjetju, eni največjih predilnic v Evropi
•delo v aktivnem in sproščenem kolektivu
•veliko priložnosti za ustvarjalnost 
•priložnosti za pridobivanje novega znanja in osebnega razvoja
•možnost zaposlitve za nedoločen čas (poskusno obdobje 6 mesecev)

Ste se naveličali vsakodnevno izgubljati čas z vožnjo na delo?

Vas veselijo stiki s svetovno uveljavljenimi dobavitelji in kupci?

Ste vešči timskega dela in strokovno opravljate svoje naloge?
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zdravstvena delavnica 
Ob pomoči zdravstvenega doma, v referenčni ambulanti bomo v mesecu marcu 
organizirali za naše člane pregled stopal in sicer;

-  v četrtek 26.03.2020 ob 8.00 do 12.00 ure  
v referenčni ambulantiv Zd Litija.

-  v četrtek 02.04.2020 ob 8.00 do 12.00 ure  
v referenčni ambulanti v Zd Litija.

Pregled bosta izvajali ga. Jožica Petrič, dipl. med. sr. in ga. Neja Dragar, dipl. med. sr., obe
sestri iz referenčne ambulante s specializiranimi znanji. Za pregled se prijavite najkasneje do 
18.03.2020 v društveni pisarni v času uradnih ur na telefon 031 777 154, v času neuradnih ur 
na telefon 031 777 154.

Edukativno okrevanje
taLaSo Strunjan od 18. do 25. aPriLa 2020
namestitev 7 polnih penzionov 7 pol penzion doplač. za enoposteljno sobo
hotel svoboda**** 532,00 € 448,00 € 36,00 € na dan
ViLe *** 413,00 € 329,00 € 20,00 € na dan

Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene ne 
vključujejo takse, ki znaša 2,50 € na dan. Društvo prispeva rednim članom 50,00 €, podpornim 
članom pa 25,00 € enkrat v letu. sociaLni ProGram: Vsem članom katerim mesečni dohodek 
znaša manj kot 430,00 €, prispeva društvo 100,00 € enkrat v letu (potrdilo o prihodku mora biti 
priloga ob prijavi za okrevanje).
Avtobusni prevoz je organiziran v obe strani in je brezplačen, v kolikor je prijavljenih najmanj 15 
oseb. odhod v strunjan bo 18.04.2020 (ura odhoda po dogovoru) izpred železnike postaje. Pri-
javite se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 20,00 € odpovednega rizika. Zaradi zasedenosti 
hotela in vil prosimo, da se prijavite najkasneje do 10.04.2020.

Obisk Doma Tisje
Kot vrsto leto bomo tudi letos, dne 25.3.2020 obiskali naše člane in oskrbovance doma in jim 
popoldne popestrili s kratkim kulturnim programom.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov
V društveni pisarni, vsako prvo sredo (01.04.2020) od 8.00 do 10.00 ure.

Plavanje in vadba
V bazenu Pungrt šmartno pri Litiji, plavanje in vadbo nadaljujemo pod strokovnim vodstvom sku-
paj z MDI, vsako sredo od 16.00 do 17.00 ure.

Telovadba
Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom ob sredah ob 19.00 uri, v športni dvorani Litija. 
Lahko se nam še pridružite, vabljeni. Karte lahko kupite pri vaditeljici Klari Dev, v dvorani.

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

aPriL

09.04.2020 koreno nad horjulom (avtobus) odhod ob 8.00. uri, prijava en 
teden pred odhodom Groboljšek jože 

16.04.2020 Lavričeva Koča na Gradišču (avtobus) odhod ob 8.00 uri, prijava 
en teden pred odhodom Pavli jože 

23.04.2020 sveti jošt nad kranjem in šmarjetna gora (avtobus) odhod ob 
8.00 uri, prijava en teden pred odhodom hauptman Lojze 

Kopanje
V dolenjskih toplicah, talaso strunjan in šmarjeških toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite med 
tednom od ponedeljka do petka.

Dohodnina
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del doho-
dnine za donacije – to je do 0,5 % . To je dohodnina, 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 2020 znaša 13,00 €. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur, v 
ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure ali na trr si56 0311 0100 0021 983.

Društvo diabetikov Litija in šmartno

#LIST - ODPRTJE PROSTOROV ZA 
SKUPNOST IN TRAJNOST V lITIJI!

V petek 6.3.2020 smo v Litiji svečano prerezali trak nove 
second hand trgovine in skupnostnih prostorov!

Trgovina, ki se imenuje Stara šola Litija, je sicer obratovala že od 22.2., v petek pa je tudi 
uradno odprla svoja vrata. Ob spremstvu kulturnega programa, glasbenih ekstravaganz, sla-
stne pogostitve in predstavnikov številnih lokalnih partnerjev ter lepega števila obiskovalcev 
iz lokalne skupnosti smo uradno naznanili odprtje trgovine in skupnostnih prostorov projekta  

#LIST. 
Pomladno vzdušje polno svežih izmenjav, idej ter 
trajnostnih predlogov se je začelo že v dopoldan-
skem času z okroglo mizo “Potencial trajnostnih 
prostorov za skupnost”, ki jo je vodila Kaja Cunk 
iz Kulturno izobraževalnega društva PiNa. Gostje 
okrogle mize so bile predstavnice konzorcijskih 
partnerjev projekta #LIST-Litijski inkubator za 
skupnost in trajnost: Mojca Žganec Metelko (Sku-
pnost Knof), Tina Trdin (društvo Lojtra) in Danijela 
Sitar (Klub litijskih in šmarskih študentov). Z ude-
ležbo sta nas počastili predstavnici Občine Litija, 
predstavnice Razvojnega centra Srca Slovenije, 
knjižnice Litija, muzeja Litija, Consulte... števil-
ni partnerji, ki so že ob prijavi podprli projekt  
#LIST.
Dogodek se je nadaljeval v popoldanskem času 
s kulturno - glasbeno spremljavo Dueta Basoon, 

Dueta Pipalkar ter MP3. Po nagovorih Tine Trdin (pobudnice projekta #LIST, društvo Lojtra), Dani-
jele Sitar (konzorcijski partner Kliše), Kaje Mlakar Agrež (pobudnica second hand trgovine v Litiji) 
in Neže Palčič (vodja projekta #LIST), se je druženje zavleklo pozno v noč.
Skupnost je trgovino, projekt in ekipo toplo sprejela. Najlepša hvala več kot stotim obiskovalcem, 
ki ste v petek prišli podpreti projekt! Z ostalimi pa upamo, da se vidimo v naslednjih dneh. Pridite 
nas pogledat v Koblarjevo hišo na Valvazorjevem trgu 15 v Litiji. Dobrodošli!
*Projekt #LIST je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo.  Jure UReKAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Pomoč invalidom pri 

iskanju pravic
Nemalokrat v javnosti in preko 

naših informacij poudarjamo, da je naše dru-
štvo humanitarna organizacija, katere osnovno 
in temeljno poslanstvo je pomoč invalidom na 
vsem ravneh življenja. Radi tudi povemo, da 
se aktivnosti v društvu izvajajo preko 8 soci-
alnih programov, ki so se za delovanje invalid-
skih društev oblikovali pred dobrili osmimi leti, 
enotno za področje delovanje vseh društev na 
območju naše države. eden izmed teh progra-
mov je tudi »Zagotavljanje zagovorništva«. Na-
ziv programa nam po samem naslovu ni prav 
blizu. Namen izvajanja tega programa pa je, da 
društva nudijo laično pomoč invalidom, ki je 
usmerjena predvsem v skupno iskanje možnih 
rešitev s področja delovnopravne zakonodaje, 
zdravstvenega zavarovanja, sociale in ne naza-
dnje možne rešitve in seznanjanje s pravicami 
s področja invalidsko pokojninske zakonodaje. 
V ta namen smo se odločili, da v okviru društva 
oblikujemo INFO točko, poenostavljeno rečeno 
mesto, kjer bomo skušali pomagati vsem, ki 
bodo iskali informacije glede pravic s prej na-
štetih področji. Vnaprej ne moremo obljubljati 
konkretnih rešitev, lahko pa bomo posamezni-
ku svetovali in iskali poti do sogovornikov, ki 
bodo in imajo možnost pomagati pri reševanju 
težav in zadreg. 
Če menite, da bi vam lahko na kakršenkoli 
način priskočili na pomoč vam svetujemo, da 
pokličete v društvo (telefon: 01 8981 284), da 
se bomo dogovorili za skupno srečanje oziro-
ma posvet.  Vera BRIC

Športna sekcija invalidov  
v višku sezone

V jesensko zimskem času so invalidi strelci naj-
aktivnejši. Sodelovali so v dopisni strelski ligi, 
ki jo vodi športno društvo ˝ePIC¨ iz Postojne. V 
tej ligi so sodelovali 3 naši strelci: Brigita Rozi-
na s serijsko puško, Tonček Ribič in Uroš Kne-
ževič pa s serijsko in standardno puško. V obeh 
disciplinah so vsi dosegli rezultate s katerimi 
so se uvrstili v finale lige, ki bo 11.4.2020.
29.2,2020 pa so se 4 strelci udeležili Območ-
nega prvenstva ZDIS v streljanju s serijskim 
in standardnim orožjem v organizaciji DI Lju-
bljana šiška. Tudi tokrat so se vsi uvrstili v na-
daljne tekmovanje in sicer državno prvenstvo 
invalidov Slovenije, ki bo 4. aprila v Ljubljani.
Serijska puška: razred SH2 – Ana Mohar – od 
400 krogov je dosegla 347 krogov; razred SH1 
- Uroš Kneževič – od 400 krogov je dosegel 
350 krogov; razred NAC – Brigita Rozina – od 
400 krogov je dosegla 305 krogov; razred NAC 
– Tonček Ribič – od 400 krogov je dosegel 274 
krogov; Standard puška: razred SH1 – Uroš 
Kneževič – od 600 krogov je dosegel 503 kro-
ge; razred NAC – Tonček Ribič – od 600 krogov 
je dosegel 344 krogov.  Ana MOHAR

ČLANe DRUšTVA OBVešČAMO, DA ZARADI 
PReVeNTIVNIH UKRePOV V ZVeZI S šIRITVIJO 
KORONA VIRUSA, DO PReKLICA ODPOVeDUJe-
MO VSe DeJAVNOSTI IN ZAPIRAMO PISARNO.

Za nujne zadeve lahko pokličete na tel. številke: 
018981284, 031676768, 041436655 ali sporoča-

te na e naslov: drustvo.inv.litija@siol.net.

IzBOR NAJlEPŠE UREJENIH IN OCVETlIČENIH HIŠ V lETU 2019
 Na podlagi akcije MOJA DeŽeLA, PRIJAZNA IN ZeLO UReJeNA je ocenjevalna komi-

VABIlO NA zBOR ČlANOV 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA lITIJA

TD LITIJA vabi vse člane društva in zainteresirane občanke in občane na redni letni 
zbor članov društva, ki bo v petek, 20.marca 2020 ob 17 uri v prostorih Turistične kmetije 
PATeRNOSTeR, Tenetiše 3, Breg pri Litiji.

TURISTIČNO DRUšTVO LITIJA
Predsednica: Ivi KIRM l.r.

Novice iz Planinskega društva litija

sija TD Litija, dne 9.1.2020 pregle-
dala album s posnetki stanovanj-
skih hiš, kmetij, gostinskih lokalov 

in drugih objektov v naši občini. Ocenjevala je 
najlepše ocvetličene stanovanjske hiše z ure-
jeno okolico (urejene žive meje, okrasno grmi-
čevje, travnate zelenice) in druge objekte, ki so 
popestrili splošni videz naše občine.
Za leto 2019 je izbrala naslednje nagrajence:
-  cELotna urEjEnoSt StanovanjSKE 

hise z okoLico: 1. MOLKA MARIJA, Litija;  
2. MeHLe DARINKA, Ponoviče;  
3. ANDeJČIČ DRAGO, Litija;  
4. MeSARIČ TJAšA, Vače

-  stanoVanjska hiša: 1. ZeVNIK VIDA, 
Litija; 2. ZAGORC TADeJA, Tepe;  
3. RIBIČ MARINKA, Gabrovka

-  Gostinski LokaLi:  
1.  Gostilna, kavarna in okrepčevalnica  

PRI MOSTU, Litija;
 2. Bistro LIPA, Breg pri Litiji;  
 3. Gostilna BeRDAJS, Sava pri Litiji
- kmetija: 1. Kmetija MANDeLJ, Tihaboj;  
- 2. Kmetija KASTeLIC, Tepe;  
- 3. Kmetija PATeRNOSTeR, Breg;  
- 4. Kmetija BeRDAJS, Spodnji Log.

Vsi nagrajenci bodo osebno vabljeni na pode-
litev priznanj na Zboru članov TD Litija, ki bo v 
petek, 20.marca, 2020 ob 17 uri na Turistični 
kmetiji Paternoster na Bregu pri Litiji. 
Čestitamo!
  TURISTIČNO DRUšTVO LITIJA

Predsednica: Ivi KIRM

15.2.2020 se je v lepem vremenu 30 
pohodnikov sekcije »Sokol« udeležilo 
pohoda po Slovenski Istri. S hojo so 
začeli v šaredu nad Izolo, nadaljevali 
do vasi Korte, se spustili v dolino in 
se zopet povzpeli do naselja Kocine, 

kjer jih je pri vinarju »Slavec« čakala malica. Po-
hodniki sekcije »Sokol« so se na pustno soboto, 
22.2.2020 podali v Rovtarsko hribovje na Planino 
nad Vrhniko. Zaspanega Lintverna niso zmotili in 
je tiho nabiral solze za naslednji izbruh. Povzpeli 
so se na vrh Ulovke (801m). Izleta se je udeleži-
lo 20 članov, ki so se ob redkih maskah spustili 
do nove koče na Planini in naprej proti Vrhniki. 
22.2.2020 so se člani PS Sava Kojoti podali na 
Svetino, 772 m visok hrib nad istoimensko vasjo. 
Izleta se je udeležilo dvajset pohodnikov. Pot so 
začeli malo nad štorami in po dveh urah prispeli 
na dom na Svetini, kjer so se spočili, podprli z 
odlično hrano in pijačo ter se napotili do Celjske 
koče, kjer jih je čakal prevoz. V sklopu Alpinis-
tične šole AO Litija, je bil 22. in 23.2.2020 pod 
vodstvom Janija Vozel - Janča na Zelenici izveden 

zimski tečaj. Tečaja se je udeležilo vseh šest le-
tošnjih tečajnikov, skupaj pa se je tečaja udeleži-
lo 21 članov AO. Pred izvedbo tečaja je imel Janč 
predavanje, na katerem je tečajnikom predstavil 
osnove zimske tehnike. Prvi dan so za prikaz in 
vadbo praktičnih vaj uporabili severna pobočja 
Begunjščice. Vaje so izvajali tako, da je en alpi-
nist vadil z dvema tečajnikoma. Drugi dan tečaja 
je bila izvedena tura na Vrtačo (2181 m). Vrh so 
osvojili preko severne stene po dveh različnih 
smereh. Skupina pod vodstvom Janija Vozel - Jan-
ča je splezala Levo grapo, druga skupina pod vod-
stvom Francija Intiharja pa grapo Ypsilon. Sestop 
so opravili preko grape Ypsilon, kjer so zaradi 
varnosti sestop zavarovali s fiksnimi vrvmi. Zim-
ski tečaj je bil odlično izveden, za kar gre zasluga 
vsem udeleženim članom alpinističnega odseka 
in predvsem vodji Janču. 24. spominski pohod 
Franca štrusa 29.2.2020, je zopet minil v zname-
nju belih zvončkov, snega pa ni bilo niti za vzo-
rec. Kljub suhemu vremenu se je zbralo manjše 
število pohodnikov, kot lani. Nekateri so bili zelo 
zagreti za hojo, saj so v eni uri že bili v Zagorici na 
čaju. Na Oklem so nekateri že čakali na 11. uro, 
da se prične spominska slovesnost v počastitev 
72 padlim partizanom, v februarju 1944 leta. Po 
okrepčilu na Dobovljah so se odpravili do cilja v 
Ihanu. 
načrtovani izleti in akcije v septembru in ok-
tobru 2019. 
- 15.3.2020 – Občni zbor PD Litija - Janče
- 21.3.2020 – štanjel (sekcija Sokol)
- 28.3.2020 – Sveta gora (sekcija Sava)
-  4.4.2020 – Po obronkih Jablaniške doline (sek-

cija Sokol)
- 13.4.2020 – šmarna gora (sekcija Sava)
-  18.4.2020 – Martuljek, Srednji vrh (sekcija So-

kol) 
-  25.4.2020 – Begunje – Sv. Peter (sekcija Sokol)
Program je okviren, več informacija o izletih pa 
dobite na društvu in na spletu http://www.pdru-
stvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PReGeL
Udeleženci tečaja Alpinističnega odseka  

PD Litija pod grebenom med Možmi in Palcem.
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OBČNI zBOR SADJARSKEGA DRUŠTVA lITIJA
V petek 28.2.2020 ob 17. uri je v prostorih Gostilne Krznar, Črni potk 5, šmartno 
pri Litiji potekal redni občni zbor Sadjarskega društva Litija. Na zboru je sodelo-
valo 100 članov od 179 članov sadjarskega društva Litija ter 15 gostov, med njimi 
podžupanja občine Litija Lovše Liljana, predstavnik sadjarskega društva SOSTRO, 
predsednik Vinarskega društva šmartno pri Litiji ter poslanec državnega zbora 

Boris Doblekar katerim je predsednik društva Vojko BIZJAK dal uvodno besedo, nato pa nadaljeval 
z dnevnim redom občnega zbora, ki je bil soglasno sprejet.
Redni občni zbor je potekal po usklajenem dnevnem redu. Ustanovljena so bila vsa delovna 
telesa za nemoteno delovanje občnega zbora. Na zboru so bila obravnavana vsa potrebna po-

ročila in sprejet program dela 
za leto 2020. Tudi v letu 2020 
so predvidene dne ekskurzije, 
več prikazov rezi sadnega drev-
ja, vinske trte, prikaz cepljenja 
sadnega drevja ter koščičarjev. 
Pridelava sadja, češenj, breskev 
in marelic. Vsa predavanja bodo 
izvedli priznani strokovnjaki iz 
tega področja.
V mesecu oktobru pa bo orga-
nizirana sadjarske razstava, na 
katero so vabljeni predstavniki 
društev. (Društvo upokojencev, 
turistično društvo Litija, čebelar-
ji, vrtnarji in cvetličarji, ki bi se 
želeli predstaviti na razstavi.) O 
tem se bo potrebno dogovoriti 

pred razstavo o sodelovanju na razstavi z vodstvom sadjarskega društva. 
Na ogled sadjarske razstave so posebno vabljeni učenci osnovnih šol, vrtcev in vseh drugih, ki 
jih zanima sadjarstvo.
Po zaključenem rednem delu občnega zbora pa je potekalo zanimivo predavanje, ki ga je izvedel 
inž, Iztok JANeŽIČ na temo: »Alternativna sredstva proti plodovi vinski mušici« Plodova vinska 
mušica v evropi povzroča škodo na sadju še le nekaj let, pri nas se je v letu 2019 pojavila prvič 
v takšnem obsegu, da je povzročila večjo go-
spodarsko škodo na plodovih češenj, mareli-
cah predvsem pa na plodovih breskev, napa-
da pa tudi ribez, maline, jagode in borovnice. 
V primerjavi z drugimi vinskimi mušicami, ki 
odlagajo jajčeca v gnijoče sadje, ta rdečka-
sti škodljivec napada tudi zdrave sadeže. Tudi 
profesionalnim sadjarjem ni na voljo nobeno 
fitofarmacevtsko sredstvo za zatiranje muši-
ce. Napetost plodov je mogoče zmanjšati z 
nekoliko zgodnjim obiranjem, ko so plodovi 
še trdni in manj primerni za odlaganje jajčec.
Kako lahko zmanjšamo ali preprečimo posle-
dice napada »Plodove vinske mušice«.
1. z uporabo agrohomeopatskih pripravkov 
X104 50 ml zadostuje za 17 l močnega ali 50 l šibkejšega škropiva, cena 31.5 evra
2. fizičnih pripravkov. V steklenico nalijemo kis in temnejše vino v razmerju 3:1 in dodamo žličko 
trsnega sladkorja, nato navrtamo luknje, premera 3 mm toliko, da mušica zleze v notranjost 
(ostalim žuželkam je skozi to odprtino dostop onemogočen).
To sredstvo je brez karence in se lahko sadeži takoj zaužijejo.
Po opravljenem predavanju je bilo nešteto vprašanj, nakar so sledili odgovori, vendar več o tej 
temi in proizvodih najdete na internetu CORAAGROHOMeOPATHIe.
Po opravljenem predavanju je sledil razgovor in prosto druženje.

Ciril GOLOUH

ALI OBSTAJA VIšJA SILA

RISE – ZA PODJETNIšTVO Z INOVATIVNO MEDNARODNO 
MENTAlITETO IN MOČNIM lOKAlNIM KARAKTERJEM 

Podjetništvo, obrtništvo in industrija so močno orodje, tako za našo občino, 
kot tudi za državo. v Podjetniškem riSE Šmartno Litija se zavedamo, če cveti 
gospodarstvo, lahko s tem rastejo tudi občina in občani. Zato je naša misija 
delati na podpori in razvoju lokalnih podjetij, kmetov, obrtnikov in občanov. 

V skladu z našo misijo in vizijo skrbno izbiramo naše goste in skrbimo za kvaliteten in pester 
program delavnic in predavanj. Zavedamo se tudi, da za dobro poslovno zgodbo ni dovolj le do-
ber produkt. Vitalnega pomena za uspeh je tudi dober marketing. tjaša Bračko iz optiweb-a je 
predstavila oglaševanje na Facebooku in Instagramu. Udeleženci so bili zelo zadovoljni in prevla-
dalo je splošno mnenje, da je delavnica presegla pričakovanja. Odnesli so veliko praktičnega zna-
nja, za Tjašo pa menijo, da je strokovnjakinja na svojem področju z odličnim posluhom za ljudi. 

Zelo smo ponosni tudi na to, da smo uspeli privabiti k nam mednarodnega strokovnjaka tilna 
travnika, ki je soustanovitelj in partner podjetja D•Labs. Naslov njegovega predavanja je bil: 
»Kako razviti poslovno idejo«. Tilen Travnik ima več 
kot 15 let izkušenj iz področja vitkega podjetni-
štva. V zadnjih šestih letih je uspešno preobrazil 
vodstva in ekipe v več kot 20 podjetjih, tako doma, 
kot v Veliki Britaniji. Predavanje je bilo namenjeno 
vsem, ki jih zanima razvoj od ideje do produkta in 
tistim, ki jih na splošno zanima startup ekosistem 
in lansiranje novih produktov na trg. Njegovo pre-
davanje v RISe-u je podprto s strani evropskega 
projekta P-IRIS. 
Prav tako smo ponosni tudi na to, da nam je svojo 
6-letno podjetniško pot predstavila nastja kra-
mer, ki je soustanoviteljica podjetja malinca, ka-
tero je znano po svoji spletni trgovini z zdravo pre-
hrano in naravno kozmetiko. Zgodba se je pričela 
leta 2013, ko sta si Nastja in njena soustanoviteljica Andreja od staršev sposodili 7.500€ za priče-
tek podjetja. Izdelke podjetja Malinca lahko danes najdemo v vseh DM trgovinah po Sloveniji, za 
svojo spletno trgovino pa je podjetje Malinca bilo že večkrat nagrajeno za trgovca leta v Sloveniji 

in na Hrvaškem. Na predavanju nam je izposta-
vila 7 stvari, za katere je ugotovila, da so bili na 
njeni podjetniški poti ključne za uspeh. 
Da podjetniki vzdržijo intenziven tempo, po-
trebujejo tudi razstrupljanje telesa in umirjeno 
vadbo Joge za telo in duha. monika mulej z Ze-
liščne kmetije Hanuman je pripravila delavnico 
o razstrupljanju telesa z domačimi in lokalnimi 
zelišči, tinkturami in mazili. nena hribar pa z 
redno jogo za pisarniške ljudi vsako sredo skrbi 
za umirjanje čustev in duha ter krepitev telesa. 
Na ta način se lahko izognemo bolečinam v hrb-
tenici, zapestjih, kolkih in ramenih, si sprostimo 
um ter se pripravimo na nove ideje in izzive. 
Kako čustva vplivajo na določene bolečine na 

telesu in bolezni, nas je podučil andrej Pešec, ki je univ. dipl. pol., celostni psiholog in pedagog 
ter strokovnjak za odnose in osebni razvoj. Kot strokovni sodelavec sodeluje s preko 100 zavodi 
v Sloveniji in na tujem. Za njim je že preko 1000 predavanj, za katere so značilni nenavadni prak-
tični primeri, sinteza modro-
sti in motivacije ter zanimive 
zgodbe iz vsakdanjega življe-
nja.
V aprilu pa pripravljamo nov 
komplet različnih preda-
vanj. Janja Kadunc nam bo 
predstavila, kako bistveno 
je življenje v zemlji za dobro 
rodovitno zemljo in to brez 
škodljivih gnojil in substanc. 
Vid Sedej iz podjetja 4Future 
Agency bo imel delavnico v 
zvezi z googlom. Lamfit pa 
bo izvedel praktično preda-
vanje o Zdravi prehrani za 
sodobno življenje s strokov-
njakinjo Niko Bele. Predsta-
vila vam bo učinkovite nasve-
te in povsem nova znanja, ki 
vam bodo pomagala do več 
energije in zdravja. 
Vabljeni v rise! Za vsa mala 
in mikro podjetja imamo ure-
jene delovne prostore. Za 
lokalna podjetja smo pripra-
vili še posebej ugodno ceno 
za najem mize, prostora za 
sestanke, na voljo je čajna 
kuhinja in brezplačno parkiri-
šče. RISe ekipa je sestavlje-
na iz zagnanih, inovativnih in 
ambicioznih posameznikov 
iz različnih sektorjev, zato je 
ena izmed pomembnih aktiv-
nosti pri nas tudi poslovno 
mreženje. Vljudno vabljeni, 
da se nam pridružite! Sledite 
nam lahko tudi na Facebook 
strani podjetniški RISe, ali na 
spletni strani rise.si.

Lepo vas pozdravlja ekipa, 
Podjetniški RISe  

šmartno Litija

Delovno predsedstvo ter poslanec državnega zbora  
Boris Doblekar v nagovoru članom sadjarskega društva

Bližajo se velikonočni 
prazniki. še malo, samo 
nekaj tednov in po hišah 
bo zadišalo po sveže pe-
čeni potici, kuhani gnjati 
… Metle in sesalci bodo 

poplesavali po stanovanju. V hišah se bodo 
čistila okna in skozi čiste šipe bomo vsak tre-
nutek nestrpno čakali na prvo cvetje zgodnjih 
češenj. 
Ob vsem lepem poslušam sporočilo o razstavi 
pirhov, ki so nedvomno mojstrovine naše kul-
turne zapuščine. Koliko ljubezni je vpeto v nji-
hovo krašenje in delo. Oblikovanje nenavadnih 
vzorcev je samo dokaz, da je ljudska domišljija 
brezmejna.
Ob vsej tej lepoti in vzhičenosti, sem deležna 
tudi hladnega tuša moža s svojo pripombo: 
»Neumnost! Vse to je brez potrebe! Kakšen 
bog neki, le kdo verjame v te pravljice. Saj so 
lepo napisane, nič ne rečem, ampak, dokler ne 
vidim ne bom verjel.«
Pripomba se me dotakne, a v resnici pomilu-
jem tega moškega. Spomnim se na pogovor 
dveh žena na vlaku, ko je ena pripovedovala 
drugi, da je njen mož že drugič v bolnici. 
»Bori se za življenje, v kritičnem stanju je. Hči 
samo joka, jaz pa jo mirim. Dopovedujem ji, da 
ima dva majhna otroka, misliti mora nanju.«
Za trenutek je utihnila, potem je rekla:
»Jaz molim in prosim za potrpljenje, strpnost in 
mir v duši. V takem položaju moraš imeti neko-
ga, na nekoga se moraš nasloniti. Hčera se mi 

smeji, sama pa je že na robu živčnega zloma.«
Skrivaj sem opazovala to ženo in priznati mo-
ram, da se me je njena pripoved spet dotakni-
la. Razmišljala sem o tistih, ki nimajo vere in 
se spomnila na zanimivo zgodbo o urejenem 
gospodu in brivcu.
Nekega dne je go-
spod prišel k brivcu, 
da bi mu skrajšal 
brado in ga postrigel. 
Med delom sta se po-
govarjala o mnogih 
stvareh, tudi o Bogu. 
Brivec je rekel:
»Jaz ne verjamem, da 
Bog oziroma neka višja sila obstaja. Kako lahko 
obstaja, če je toliko ljudi bolnih? Toliko je lač-
nih in zapuščenih otrok. Če bi Bog obstajal, ne 
bi bilo trpljenja in bolečin.«
Gospod na stolu se je zamislil, a ni odgovoril. 
Ko je brivec končal, mu je plačal za njegovo 
delo in stopil na ulico. Zagledal je moža z dol-
go, umazano in neurejeno frizuro in brado. Obr-
nil se je in vrnil k brivcu rekoč:
»Veš, kaj? Brivci ne obstajajo!«
»Kako lahko rečeš kaj takega? Jaz sem tukaj 
in jaz sem brivec. Ravnokar sem te ostrigel in 
uredil.«
»Ne!« je vzkliknil gospod. Brivci ne obstajajo. 
Če bi obstajali, se po ulici ne bi sprehajali raz-
mršeni in neobriti ljudje. Kar poglej tega zane-
marjenega človeka zunaj.«
»Ah, vendar obstajamo. To se zgodi, ko ljudje 

ne pridejo k meni,« je razočara-
no odvrnil brivec.
»To si rekel lepo,« je pokimal go-
spod in odšel svojo pot.
Misel mi preskoči stran od 
moža in brivca, ko se zagledam 
v šopek rož in v glavi še slišim 
besede »dan z ljubeznijo«.
Beseda ljubezen je pogosto v 
rabi. Vsakodnevno na jeziku. 
Kako pa je v resnici? Naenkrat 
se zgrozim ob misli, da še nisem 
videla ljubezni.
Je zato ni?
Čudno. Prav čuden je ta svet, 
saj se mi v hipu zazdi, da se je 
začel vrteti brez ljubezni. 
Pa se je res?

Darinka KOBAL

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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VETERANI SO SE ZBRALI
V soboto, 29. 2. 2020, so člani Območnega združenja veteranov vojne za Slove-
nijo Litija-šmartno na svojem rednem občnem zboru spregovorili: o delu v prete-
klem letu, nalogah v letu 2020 in o finančnem poslovanju območnega združenja.
Za dolgoletno aktivno sodelovanje pri uresničevanju nalog območnega združenja 

veteranov vojne za Slovenijo Litija-šmartno je predsednik tega združenja Ivan Lovše v sodelova-
nju s podpredsednikom pokrajinskega odbora Janezom Kušarjem podelil priznanja Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo članom našega območnega združenja.

KULTURNI PRAZNIK NA POLšNIKU  
na temo Kultura je naša moč

Kot vsako leto, smo tudi letos prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku pričeli s 
slovensko himno. Ponosom in močjo slovenskega naroda. In kot je v uvodnem govo-

ru povedala vodja podružnične osnovne šole Katarina Juvan, ob kulturnem prazniku obeležujemo 
smrt in ne rojstvo velikega pesnika Franceta Prešerna. Kar pa se zdi nenavadno, saj veljamo 
Slovenci za vesel in vriskajoč narod. Tako ga je namreč opisoval tudi Ivan Cankar. Pa pustimo 
preteklost, čeprav je za nas Slovence in našo kulturo še kako pomembna. Ker smo Polšničani 
veseli ljudje, smo v tem duhu tudi nadaljevali. Po kratki predstavitvi, je oder zavzel Moški pevski 
zbor Polšnik, ki nam je v sklopu svojega 
praznovanja – 45. letnice zbora, uprizo-
ril ponovitev Operete Kovačev študent. 
Fantje so pokazali svojo pevsko moč 
in ponovno navdušili polno dvorano. 
In navdušenje se je nadaljevali tudi po 
tem, ko so pevci zapustili oder. Zavzeli 
so ga namreč naši najmlajši – otroci in 
vzgojiteljici vrtca Polhek. Ker smo po-
nosni na svojo kulturno dediščino in jo v 
tem duhu tudi ohranjamo od malih nog, 
so nam predstavili ljudski ples Peričice. 
Kaj pa kultura v bistvu sploh je, so nam 
pod vodstvom učiteljice Katarine v sim-
patičnem filmu povedali učenci prve triade, ki so svoj nastop sklenili še z deklamacijo pesmi Kaj 
je kultura? Ste se kdaj vprašali kaj pa je subkultura? To so nam zelo nazorno prikazali učenci 4. in 
5. razreda, pod vodstvom učiteljice Ide Dolar, ki so na zelo svojstven in najstniški način prikazali 
ljudsko pravljico o Repi velikanki. Zelo zanimivo. Ker pa je zelo pomembno, da se pisana beseda 
ohranja v svoji izvorni obliki, so nam učenci predstavili še Prešernovo pesem Od železne ceste, 
ter pesem Pavle Voje Takole pa amen. Da so otroci tisti, ki kulturo preko svojih staršev prenašajo 
naprej in ji dajejo moč, da ne usahne, smo lahko videli v zaključni točki naše prireditve. Otro-
ški zborček, pod vodstvom učiteljice Katarine, nam je ob spremljavi Vilija Gučka na kitari zapel 
pesem Življenja krog, in kot je bilo opaziti med občinstvom, je bilo marsikatero oko orošeno.  
V kulturi je moč in mi na Polšniku to še kako dobro vemo in v tem duhu tudi vzgajamo naše otro-
ke.  Tanja RIBIČ

Večer KO RK Polšnik
3.3.2020 smo pri KORK Polšnik organizirali predavanje Andreja Pešca Vpliv čustev na bolezen 
in zdravje. V gostilni Juvan se nas je zbralo 20 krajanov in dobili smo čisto nov pogled na doga-
janja v naših življenjih, o vzrokih in posledicah naših čustev na potek naše bolezni zdravja. Prva 
presenetljiva novica je bila, da že po enem večeru gojenja negativnega čustva, recimo zamere, 
ostane v telesu tako močan zapis, da že lahko ostanejo posledice, če se to ne ozavesti in spusti. 
Če pa ostane ta občutek tri dni, je stvar zasidrana in so posledice skoraj neizogibne. Zato je tako 
potrebno skrbeti za čustveno higieno: s kvalitetnimi navadami, družbo, literaturo...Narediti, kar je 
treba, ne se obremenjevati z rezultati. Saj materializem poleg negativnih čustev prinaša bolezni 
kot je strah in depresijo. Zvedeli smo tudi za način reševanja takih situacij. Npr. ko imaš v sebi 
prisoten občutek strahu, v svojem življenju močno povečaj količino ljubezni in sicer s pravilno 
izbiro družbe, kje se počutiš ljubljen, s pravilno izbiro literature, ki ti prikaže zdrave poglede na 
življenje, s postavitvijo pravilnih prioritet v življenju, kot sta zdravje in zdravi odnosi, predvsem pa 
s primernim odnosom do samega sebe.
Večer je bil poln takih primerov ter zgodbic in ob njih sta 2 uri minili kot bi mignil. G. Andrej ga je 
zaključil tako, da je v roke vzel kitaro in nam zapel še pesem o sreči. Po vsem tem je bilo poročilo 
o delu društva kar nekako nezanimivo. Toda, ker je v lanskem letu minilo že 2 desetletji ponovne-
ga delovanja, je bilo podano še to poročilo Nato je sledila krajša razprava. Večer je bil res poln 
informacij in ob druženju smo izmenjali svoje poglede in izkušnje na vse to in prav hitro sta minili 
še naslednji 2 uri. V življenju je potrebno najti pravo ravnovesje med delom in počitkom. In čeprav 
smo večer potegnili v čas počitka, sem prepričana, da smo s kvalitetnim druženjem dobili lepo 
energijo za bogat pričetek novega dne.  Olga RePOVš

IzJEMNI USPEHI MlADIH JAHAČIC
Domačija Smrčkov brlog že desetletje vzgaja mlade jahače in spodbuja razvoj 
konjeništva kot terapevtske, športno-rekreativne in tekmovalne dejavnosti. V tem 
času si vztrajno in zanesljivo utira pot prepo-
znavnosti in uspešnosti tako v slovenskem kot 
tudi mednarodnem prostoru ter vsako leto na 

vrhunske tekmovalne izzive pripravi večje 
število mladih.
V tekmovalni sezoni 2019 so tekmovalci 
zabeležili naslednje rezultate:
-   Robin Zdovc s konjem Dry Midnight 

Badgerjem skupno 1. mesto za držav-
no prvenstvo v kategoriji Trail Youth, 1. 
mesto v kategoriji Ranch riding youth, 4. 
mesto v kategoriji Horsemanship youth.

-   Kim Janežič s konjem Dry Midnight Badgerjem skupno 1. mesto za državno 
prvenstvo v kategoriji Trail open in 2. mesto v kategoriji Trail amateur.

-  Pia Okrogar s konjem Luno skupno 1. mesto za pokal organizatorjev v ka-
tegoriji Horsemanship walk&trot ter 1. mesto v kategoriji Horsemanship 
youth.

-  Stefi Zdovc s konjem Habibi skupno 2. mesto za pokal organizatorjev 
v kategoriji Horsemanship walk&trot.
-  Jošt Janežič s konjem Nero skupno 

2. mesto za pokal organizatorjev v 
kategoriji Horsemanship youth.

-  Lara Miklič s konjem Princ Secon-
do skupno 2. mesto za pokal orga-
nizatorjev v kategoriji Ranch riding 
youth.

-  Pia Pregl s konjem Princ Secondo 
skupno 6. mesto za pokal organiza-
torjev v kategoriji Horsemanship youth.

Za izjemen uspeh je Robin Zdovc prejela tudi laskav naslov All 
around champion.

Za smrčkov brlog, Dunja POŽARšeK

seznam PrejemnikoV:
zLata PLaketa zVVs:  
Janez JURIČ, Karlo LeMUT,  
Radovan PeTJe 

Bronasta PLaketa zVVs:  
Martin LINDIČ 

red lll. stoPnje: Ivan MeSeRKO, 
Franc MALI, Matjaž URBANC,  
Boris ŽUŽeK, Zdravko ŽeLeZNIK 

sreBrna PLaketa zVVs:  
Jože KOS, Henrik PRIJATeLJ, Rado 
POGLAJeN, Aleksander JOVANOVIČ, 
edvard SReBRNJAK, Iztok MLAKAR, 
Jožef eRJAVeC, Janez šKRABANJA, 
Drago VOZeL

To druženje veteranov, ki je potekalo v dvorani gostišča ˝Kovač˝ v Litiji ob navzočnosti 109 
članov in 11 gostov, je potrdilo pripadnost veteranov svoji organizaciji in vse večje vključevanje 
članov v različne aktivnosti območnega združenja.
Predsednik območnega združenja Ivan Lovše je pohvalil člane za odzivnost in vključevanje v po-
samezne aktivnosti ter izrazil željo, da bi bilo tako tudi v bodoče.
Izrazil pa je tudi željo in opozoril udele-
žence vojne za Slovenijo v letu 1991, da 
si uredijo status veterana in se pridruži-
jo članom območnega združenja.
Na podana poročila ni bilo pripomb. 
Podani pa so bili konkretni predlogi, da 
se prizadevanja za samostojno Slove-
nijo in dogodki iz vojne za Slovenijo iz 
leta 1991 na organiziran način poljudno 
predstavijo tudi mlajšim generacijam v 
šolah. Vse z namenom, da ti zgodovin-
ski dogodki za Slovenijo ne bodo poza-
bljeni, je v svojem pozdravnem govoru 
poudaril župan Občine šmartno pri Litiji 
gospod Rajko Meserko.
Območno združenje je v minulem obdobju vse več pozornosti namenilo svojim članom tudi zaradi 
izgube zaposlitve, slabega zdravja ter social ne in materialne stiske.
Pri tem jim je bila nudena pomoč pri uveljavljanju denarne pomoči v nekaterih primerih pa je 
člane tudi oprostilo plačila članarine.
Soglasno je bilo sprejeto: poročilo o delu in finančnem poslovanju v letu 2019 ter program dela 

in finančni načrt območ-
nega združenja za leto 
2020.
Udeležence zbora so poz-
dravili: podžupan Občine 
Litija gospod Filip Fele, 
predsednik Pokrajinske-
ga odbora Ljubljana okoli-
ca gospod Janez Kušar ter 
predstavniki Območnih 
združenj veteranov vojne 
za Slovenijo Grosuplje in 
Kočevje ter predsednik 
odbora Sever Litija go-
spod Dušan Jovanovič in 
enotno izpostavili željo po 
dobrem sodelovanju tudi 
v bodoče.

Občni zbor je na začetku ob slovenski himni in prihodu praporščaka z društvenim praporom ter 
predstavitvijo simbolnega veteranskega dejanja popestril tudi Leon s svojim kratkim kultur-

nim programom ob zvokih 
harmonike. Po zaključnem 
občnem zboru je sledilo dru-
žabno srečanje.
(fotografije prispeval Radovan 
PEtJE) 
 Karlo LeMUT
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VISOKA zMAGA zA zAČETEK USTVARJALNE DELAVNIcE ZA VSE GENERAcIJE 
ali Kako to delamo v Društvu U3 litija in Šmartno

PRIJAVNIcA
Za sodelovanje na 2. festivalu medgeneracijskega povezovanja v občini Litija, ki bo potekal 
pod sloganom »od mladosti do modrosti stopamo skupaj« na območju mesta Litija v času 
od petka 25.9.2020 do petka 9.10.2020

(naziv in naslov organizacije)

1. Sodelovali bomo s prikazom svoje dejavnosti (na kratko opišite):

a) Sodelovalo bo  oseb oz. članov.

b) K sodelovanju bomo povabili še (navedite organizacijo oz. društvo):

c) Predstavitev bi želeli izvesti na lokaciji: 

2. Sodelovati želimo tudi na zaključni prireditvi festivala, ki bo v petek 9.10. 2020 v času od 17.30 
do 20.00 ure in bo potekala na zaprtem delu Valvazorjevega trga (od blagovnice Centromerkur do 
Farbarjevega gradu), kjer bo nameščenih 20 stojnic in oder za nastopajoče (obkrožite črko pred 
vrsto sodelovanja):
a) Na stojnici bo sodelovalo  oseb
b) Nastop na zaključni prireditvi festivala (2 pesmi, igrica, drugo) navedite tudi naslov: 

c) Od organizatorja pričakujemo, da nam zagotovi stojnico.

3. Sodelovati želimo na reviji pevskih zborov in skupin, ki potekala v dveh delih (obkroži želeni  
termin, navedite naslove izvajanih največ dveh pesmi)
a) 25.9.2020 od 17.30 do 19.00 ure ali b) 6.10.2020 od 17.30 do 19.00 ure

4. Naša kontaktna oseba je  telefon 

 dne  2020 
(žig in podpis)

Dodatne informacije dobite pri Marjani Weilgoni Anžel, tel. 01/896 34 59 ali pri Karlu Lemutu,  
tel. 031 359 842. Prijavnico dostavite najkasneje do 25. 5. 2020.

AlI SE zAVEDAM, DA DRUŽENJE ČlOVEKA BOGATI IN KREPI
Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija je s svojim delovanjem in povezovanjem z drugimi 
organizacijami v letu 2019 vzpostavil sodelovanje, ki je preseglo vsa pričakovanja. Pri različnih nalogah 
in projektih medgeneracijskega povezovanja je aktivno sodelovalo 84 organiziranih subjektov (javnih 
zavodov, društev, organizacij in združenj), na zaključni prireditvi 1. festivala »Od mladosti do modrosti 
stopamo skupaj« pa 1.049 oseb različnih generacij.
Kljub tem dosežkom smo v svetu prepoznali nekatere pomanjkljivosti, kot na primer, da čas oz. ura 
izvajanja nekaterih aktivnosti ni bila najbolj primerna (prezgodaj), prav tako izbor nekaterih lokacij in 
predstavitev medgeneracijskega povezovanja na nekaterih stojnicah nista bila ustrezna. Pogrešali smo 
tudi večjo odzivnost šol pri organiziranih ogledih lepo predstavljenih dejavnosti številnih izvajalcev v 
okviru festivala.
Vse pomanjkljivosti želimo pri pripravi 2. festivala v Občini Litija odpraviti in obogatiti vsebino festivala 
ter jo popestriti s prikazom različnih oblik sodelovanja in ustvarjalnosti vseh generacij, ter s povablje-
nimi gosti.
Ob velikem zanimanju za sodelovanje na festivalu bo revija pevskih zborov izvedena v dveh delih (v 
petek, 25. 9. 2020 in 6. 10. 2020, med 17.30 in 19.00 uro). V festival bodo vključeni tudi dodatni pro-
grami: športne in družabne igre, ustvarjalna dejavnost za vse generacije, prostovoljce in prostovoljno 
delo. »Pomagam, pomagaš, vsi pomagamo«, zdravstveno ozaveščanje in demonstracija oživljanja in 
obvezovanja poškodb, medgeneracijsko druženje ob svetovnem dnevu otroka ter spoznavanje kultur-
ne dediščine »Po stopinjah čolnarjev« in ogled rudnika Sitarjevec so vsebine, ki nedvomno predstavlja-
jo izziv vsem generacijam, da si ogledajo vsaj nekatere dogodke.
Tudi v zvezi s povabljenimi gosti oziroma skupinami bo nekaj novosti na 2. festivalu medgeneracijske-
ga povezovanja v Občini Litija »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj«.
Ne pozabite, vse to je namenjeno za vas. ALI Se ZAVeDATe, DA DRUŽeNJe ČLOVeKA BOGATI IN KRePI? 
 Karlo LeMUT

TeMATSKI VeČeRI V ŽUPNIJI  
KReSNICe

lITERARNI VEČER z 
GOSPODOM TONETOM 

KUNTNERJEM
Februarski tematski večer smo preživeli 
z gledališkim igralcem, pesnikom in ve-
likim domoljubom, gospodom Tonetom 
Kuntnerjem. Gospod Kuntner nas je s 
svojim pričevanjem zdramil iz nekakšnega 
polsna, ko se nam domovina in vse kar je 
povezano z njo zdi samoumevno. Spomi-
njali smo se tistih dni, ko smo ob pravem 
času ujeli pravi trenutek in uresničili dav-
ne sanje naših prednikov po svoji državi. S 
svojim nastopom se je dotaknil velikanov 
slovenske književnosti, tako Franceta Pre-
šerna, kot Ivana Cankarja in obudil spo-
min na njuna prizadevanja za prebuditev 
in krepitev narodne zavesti. 

Leonida RAZPOTNIK

V več kot tridesetih letih de-
lovanja univerz se je osnovno 
poslanstvo, neformalno izobra-
ževanje v tretjem življenjskem 

obdobju, razširilo in zajelo tudi ostale populacije 
in prineslo nove vsebine – govorimo o medgene-
racijskem sodelovanju
Pojavila so se razmišljanja, kako prenesti znanja, 
vedenja, veščine, obrti ter komu. Hitro je bilo ja-
sno, da so to osnovnošolci in predšolski otroci, 
saj je kar nekaj članov svojo aktivno življenjsko 
pot zaključilo v šolah kot pedagoški delavci in so-
delovanje je bila logično nadaljevanje življenjske-
ga poslanstva.
V zadnjih štirih letih smo delavnice ponudili ši-
rokemu krogu zainteresiranih, Mestni muzej je 
na široko odprl vrata, v Lokalni knjižnici pa z de-
lavnico keramike delujemo že enajsto leto. Dve 
leti vsebina delavnic nagovarja tudi mladince, še 
aktivne člane naše družbe in celo mlade družine, 
ki so nas obiskale npr. na delavnici peke kruha z 
drožmi.
In zakaj smo izbrali prav ustvarjalne, rokodelske 
delavnice, delavnice v zvezi s kulturno dedišči-
no...? Zato ker je v taki obliki sodelovanja najlažje 
prenašati znanje.
Sodelujemo z osnovnimi, tudi vaškimi podružnič-
nimi šolami, Mladinskim centrom Litija, Knjižni-
co Litija in Lokalno knjižnico šmartno, Kulturnim 
centrom in seveda z Mestnim muzejem Litija, ki je 
v zadnjih dveh, treh letih postal naš »dom«. Tu se 
odvije več kot polovica vseh dogodkov. Smo tudi 
partnerji projekta Dediščina nas povezuje, kjer 
smo prav osnovnošolce pritegnili k sodelovanju v 
delavnicah Zeliščarstvo kot dediščina in Tako so 
kuhale naše babice.
Svet za medgeneracijsko povezovanje si prizade-
va in načrtuje naloge tako, da se delavnice izvaja-
jo tudi v krajevnih skupnostih v občini.

Sodelujemo v projektu NVO gre v šolo, kjer ima-
mo v Katalogu tri programe za osnovnošolce 
(kuhttp://www.consulta.si/zlht-regionalni-cen-
ter-nvo/katalog-ucnih-programov-za-osnovne-
-sole/
1831lturni ). Povezujemo se Z varovanci VDC 
(Varstveno delovni center Zagorje – enota Litija), 
s stanovalci Doma Tisje . Občinska medgenera-
cijska sodelovanja so vezana na naslednje ob-
činske prireditve: na Festival mestne in krajevnih 
skupnosti, na Muzejsko noč, na Festival medge-
neracijskega povezovanja, na prireditev Čarobna 
Litija.
Generacije uspešno povezuje tudi študijska sku-
pina klekljaric Žabice. Klekljanje čipk v Sloveniji 
je bilo pri Unesc-u vpisano v seznam nesnovne 
kulturne dediščine, kar tej dejavnosti daje pose-
ben status. V skupini, ki se v litijski knjižnici dru-
ži peto leto, sodelujejo upokojenke, zaposlene, 
osnovnošolke (občasno celo dva otroka iz vrtca). 
Skupina svoje delovanje vsebinsko povezuje tudi 
z lokalno dediščino (trenutno jih povezuje Sava). 
Povezovalno je tudi branje in sodelovanje pri Bral-
ni znački za odrasle, Srčni bralec. 
Pomemben dosežek kvalitetnega in vplivnega 
delovanja Društva Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Litija in šmartno na območju litijske in 
šmarske lokalne skupnosti je vsestransko pove-
zovanje, zato je univerza stalen deležnik priredi-
tev in aktivnosti, ki vsebujejo medgeneracijsko 
komponento. Odprtost društva za sodelovanje ter 
demokratičnost delovanja v njej sta garancija, da 
se vizija povezovanja lahko uresničuje.
Podpora Društvu Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Litija in šmartno je pomembna in nujna. 
Njeno delovanje presega formalne okvire učenja 
in povezovanja, zato so učinki bogati in trajni.

Milena DIMeC, zastopnica Društva U3 Litija 
 in šmartno

Športna dvorana Litija, 29.2.2020 
Litija- nazarje 107:68
Litija je bolje začela tekmo in po 

koših nejca Pavlihe v četrti minuti vodila 9:3, 
vendar so se gostje hitro vrnili, ter tri minute 
kasneje povedli 14:13. Do konca prve četrtine 
so si domači sicer zagotovili prednost petih 
točk, vendar je vse kazalo da jih čaka še težko 
delo. Toda že v dobrih petih minutah druge 
četrtine so Litijani z delnim izidom 20:3 prišli 
do visoke prednosti 41:19. Zelo dobro sta 
igrala žan Erjavec (10 točk v prvem polčasu) 
in novinec v moštvu, visoki branilec erik kralj, 
ki se je presenetljivo hitro in uspešno vključil 
v igro. Nazarje je poskušalo slediti domačim 
predvsem s številnimi meti za tri točke, vendar 
pri tem gostje niso bili preveč uspešni (v 
prvem polčasu 5:21) in na polovici tekme je 
bil rezultat 44:26.

Strah da bi domači znova popustili je bil tokrat 
odveč, saj je v drugem polčasu razlika le še na-
raščala, in je tik pred koncem tretje četrtine 
presegla 30 točk, sredi zadnje četrtine pa je 
znašala že 40 točk (89:49). Pri Litiji so v igro 
vstopili vsi igralci, razen Klemna Balažica, ki je 
imel zdravstvene težave, vendar gostom kljub 
temu ni uspelo znižati razlike. Mladi Vito ko-
tar, Lev žagar in miha Skender so z nekaj po-
tezami navdušili litijsko publiko, saj so v nekaj 
minutah skupaj dosegli kar 20 točk. Pri Litiji 
sta bila sicer najboljša Erik Kralj s 25 točka-
mi in nejc Pavliha z 22 točkami in 10 skoki. 
Za Nazarje je Lovro Blatnik dosegel 29 točk.  
Domači so tako z visoko zmago (najvišjo v le-
tošnji sezoni) začeli drugi del tekmovanja, v 
naslednjem krogu pa jih čaka težko gostovanje 
pri prvouvrščeni Novi Gorici. 

KK Litija, Marko GODeC

OGlED KOŠARKARSKE TEKME SlOVENSKE ŽENSKE  
ČlANSKE REPREzENTANCE

V KK Litija tudi v letu 2019-20 pridno trenira okoli 60 deklic, ki so razdeljene v štiri starostne sku-
pine, od najmlajših začetnic prvega, drugega in tretjega razreda, preko igralk selekcije U11, U13 
do najstarejše selekcije U15, v katero so vključene učenke osmih in devetih razredov.
Dekleta redno obiskujejo treninge in uspešno tekmujejo v okviru KZS in Zasavske lige, zato je 
KZS povabila vse ženske košarkarske klube v Sloveniji, da si ogledajo tekmo kvalifikacij za evrop-
sko žensko člansko prvenstvo. 
Tudi v našem klubu smo se odločili, da našim 
košarkaricam ponudimo še nekaj več, zato smo 
se v četrtek, 14.11.2019, odpravili v Celje na 
ogled tekme med Slovenijo in Grčijo. Ob 17.30 
smo se z avtobusom odpeljali v Domžale, kjer 
so se nam pridružile košarkarice iz ŽKK Dom-
žale. Skupaj smo se odpeljali proti Celju, kjer 
smo uživali v spektaklu, ki so nam ga pripravili 
v dvorani Gimnazije Celje. Na parketu je pote-
kal pravi košarkarski boj med obema ekipama, 
pridružil se nam je Lipko, mlade košarkarice 
so odmori tekmovale za simbolične nagrade. V 
dvorani je bilo živahno, saj je donela od našega 
glasnega navijanja. Nika Barič in ostalenjene 
soigralke nas niso pustile ravnodušnih. Ob lepih akcijah, dobri obrambi in veliki želji po zmagi, 
so tekmo uspešno pripeljale do konca. Z glasnim aplavzom smo se jih zahvalili za prikazano igro 
in jim zaželeli veliko uspeha tudi na prihajajočih se tekmah. Da pa smo dodali še piko na i, smo 
se za konec slikali šez našimi reprezentantkami in se z njihovimi avtogrami v žepih odpravili proti 
avtobusu, ki nas je odpeljal proti domu. 
Preživeli smo res poseben dan z vtisi, ki smo jih premlevali še dolgo v noč. Obljubili smo si, da to 
ni bil zadnji ogled košarkarske tekme slovenske članske reprezentance. KZS pa se ob tej priložno-
sti zahvaljujemo za brezplačen prevoz z avtobusom in polovično plačilo vstopnice. 

KK Litija, Dragica ŽONTAR

ČlANI: lIGA zA PRVAKA 3. SKl 2019/2020
V sezoni 2019/2020 se je članska ekipa KK Litija drugo leto zapored uvrstila v ligo za prvaka 3. 
Slovenske košarkarske lige, ki se začne v soboto 29.2.2020. edini cilj domače ekipe je uvrstitev 
na prvo ali drugo mesto, ki neposredno vodi v 2. Slovensko košarkarsko ligo.
Iz skupine Zahod sta se uvrstila ekipi KK Gorica (Nova Gorica) in KK Slovan (Ljubljana), iz skupine 
Center ekipi KK enos Jesenice in KK Litija, iz skupine Vzhod pa ekipi KK AKK Branik (Maribor) in 
KK Nazarje. Lestvica pred začetkom tekmovanja Liga za prvaka:

ekipa Tekme Zmage Porazi Točke
Gorica 2 2 0 4

Jesenice 2 1 1 3
AKK Branik 2 1 1 3

Nazarje 2 1 1 3
Litija 2 1 1 3

Slovan 2 0 2 2

V 2. Slovensko košarkarsko ligo se uvrstita najboljši ekipi. KK Litija igra prvo tekmo doma v 
soboto 29.2.2020 ob 19:00 v šD Litija proti ekipi KK Nazarje. Prost vstop in vabljeni na ogled.  
Razpored ostalih tekem KK Litija v ligi za prvaka 3.SKL: 

Datum URA ekipi Lokacija
29.2.2020 19:00 KK Litija : KK Nazarje šD Litija
8.3.2020 18:00 KK Gorica : KK Litija šD Oš M. štrukelj
14.3.2020 19:00 KK Litija : KK Slovan šD Litija
21.3.2020 AKK Branik : KK Litija šD Lukna
28.3.2020 19:00 KK Nazarje : KK Litija Oš Nazarje
4.4.2020 KK Litija : KK Gorica šD Litija
11.4.2020 KK Slovan : KK Litija šD Kodeljevo
18.4.2020 KK Litija : AKK Branik šD Litija

Datum in ura prvenstvene tekme se lahko spremeni, zato prosim, da spremljate spletni strani 
KK Litija: https://www.kosarkarskiklub-litija.net/ in KZS: https://www.kzs.si/clanek/Tek-
movanja/3.-SKL/cid/69

KK Litija
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE BO
vaBiLo na ZBor čLanov
Vabimo vas na redni letni zbor 

članov društva upokojencev Litija,
ki bo v četrtek 26. marca 2020 ob 16.00 uri 
v veliki sejni sobi občine Litija.

22. Srečanje upokojenskih zborov 
na Geossu

4.aprila 2020 bo v organizaciji DU Litija po-
tekalo 22. Srečanje upokojenski pevskih 
zborov zasavja in Posavja na Geossu. Sode-
lovali bodo zbori iz Senovega, Sevnice, Trbovelj 
in Litije. Revija se bo odvijala ob 15. uri v Po-
družnični šoli Vače, ob 17. uri pa bo še krajša 
slovesnost pri obeležju GeOSS. Na reviji bo iz-
bran zbor, ki bo zastopal našo regijo v maju na 
Dnevih medgeneracijskega sožitja v Ljubljani. 
 Vljudno vabljeni!

Pohodi v aprilu
4. aprila 2020 lepo vabljeni na pohod po 
obronkih jablaniške doline. Ob lepih razgle-
dih si bomo lahko privoščili dobrote iz domače 
ponudbe. Zaključek bo v Gradišču z kulturnim 
programom in gostinsko ponudbo. 
Na velikonočni ponedeljek 13. aprila 2020 pa 
se bomo udeležili tradicionalnega pohoda 
okoli slivne. Izhodišče bo v vasi Slivna. Obiska-
li bomo naslednje kraje: Zgornja Gora, štance 
Laze, Pivkelj, Zg. Slivna, Vrtače in se vrnili v izho-
dišče, kjer bo pripravljen topli obrok. Pridružite 
se nam!  Pohodniška skupina DU Litija

ZGODILO SE JE
Izlet v mesecu slovenske kulture

V meglenem jutru, 13. februarja, je iz Litije od-
peljal avtobus proti Dolenjski. Litijski upokojenci 
smo se v mesecu kulture namenili obuditi spo-
min na dva mirnopeška velikana: Lojzeta slaka 
in toneta Pavčka. Oba izhajata iz vasic pri Mirni 
Peči na Dolenjskem. Oba je bolezen iztrgala ži-
vljenju leta 2011, le tri tedne narazen. Spomin 
na Lojzeta Slaka ohranjajo v sodobnem, multi-
medialnem in interaktivnem muzeju v Mirni Peči, 
spomin na Toneta Pavčka pa zaživi v njegovem 
šentjuriju, kjer sredi vasi stoji »Pavčkov dom«. 
Na Dolenjskem nas je pozdravilo sonce. V Mir-
ni Peči smo se ustavili pred nekdanjim hramom 
učenosti, ki se vse bolj spreminja v hram kulture. 
V njem so nam predstavili življenje in glasbeno 
pot Lojzeta Slaka, virtuoza na diatonični harmo-
niki in ustanovitelja ter vodjo Ansambla Lojzeta 
Slaka. Povabilu, naj se v igranju enake »frajtona-
rice« kot je bila Slakova, poizkusi kdo izmed nas, 

se je odzval Zvone in poskrbel za pravo doživetje 
Slakove glasbe. Za nameček smo bili na oder po-
vabljeni tudi vsi ostali. Ob glasbenem posnetku 
Ansambla Lojzeta Slaka smo ubrano zapeli V do-
lini tihi. Z zanimanjem smo si ogledali tudi razsta-
vo o čebelarstvu in interaktivni paviljon Čebelji 
svet. Namen paviljona je ozaveščanje javnosti 
o pomembnosti čebel za okolje. V šentjuriju, 
rojstnem kraju pesnika Toneta Pavčka, smo 
obiskali »Pavčkov dom«. Namenjen je vaščanom 
za druženje, različne prireditve, v njem pa je 
postavljena pesnikova stalna spominska zbirka, 
ki obsega zbirko pesnikovih slik, knjig in nekaj 
njegovih stvari. Vse, kar smo tega dne videli, sli-
šali in doživeli, smo strnili v Gostilni Kavšek ob 
obilnem kosilu, s petjem, plesom in veselimi vi-
žami iz Zvonetove »frajtonarice«.

»SlOVENSKI POzDRAV«
V sredo, 4. marca, smo litijski upokojenci pre-
živeli prav poseben večer. V Begunjah na Go-
renjskem smo se udeležili snemanja TV oddaje 

Slovenski pozdrav. še 
pred začetkom snemanja, 
nam je animator Gogi ra-
zložil, kako bo snemanje 
potekalo, kdo bo nasto-
pal in tudi, kakšna je pri 
tem naša vloga. Pojasnil 
je, kdaj naj veselo zaplo-
skamo, se spontano sme-
jemo, zapojemo pa tudi 
zavriskamo. Pri tem mu ni 

zmanjkalo humorja, tako, da smo se nasmejali 
že pred začetkom snemanja. Scenariji oddaje 
je bil zelo topel, namenjen materinskemu dne-
vu. Z navdušenjem smo ploskali narodno- za-
bavnim ansamblom, njihovim pevcem, še po-
sebno pa devetletnemu Nejcu, ki je brez treme 
zapel, zraven pa raztegnil svojo harmoniko. 
Naše simpatije sta požela tudi oba voditelja, 
Blaž in Darja. (Foto: Boris erman)  Milka ROGeLJ

OBVESTIlO ČlANOM DRUŠTVA!
Ugodnosti članom društev 

upokojencev v hotelu thermana Park 
Laško in Zdravilišče Laško

Thermana Laško nudi v obdobju do 31.12.2021 
vsem članom društva in njihovim družinskim 
članom, ki pridejo na dan koriščenja s članom, 
naslednjo ugodnost v obeh hotelih: 

20 % popust za vstopnice; bazen;  
bazen + savna;10 % popust; wellness  

storitve; fizioterapevtske storitve
Popust ne velja za večerne akcijske ponudbe. 
Popusti ne veljajo ob vikendih, praznikih in 
vseh šolskih počitnicah. 
Popusti veljajo na dan koriščenja storitve, se 
ne seštevajo z ostalimi popusti ponudnika in ne 
veljajo za nakup darilnih kuponov. 
Popust lahko člani uveljavljajo ob predložitvi 
članske izkaznice društva in Modre kartice Ther-
mana Cluba. 
V Thermana Club se lahko včlanite ob prvem 
prihodu in koriščenju ugodnosti ali preko Ther-
maninih spletnih strani. Članstvo je brezplačno. 
Dogovorjene ugodnosti veljajo do 31.12.2021.

DOM TISJE

PRAZNUJEMO SKUPAJ
Kakovost življenja starejših je vizija vsakega doma za starejše. Zajema skrb za kako-

vost zdravja, kakovost bivanja in sobivanja, kakovost varnosti in blaginje ter kakovost medseboj-
nih odnosov in povezanosti. Tako je čas praznikov in praznovanj tudi neka priložnost za poglobitev 
odnosov med nami.
V domu poudarjamo osebno praznovanje, 
pri čemer spoštujemo in upoštevamo za-
sebnost in želje stanovalcev. Tradicionalno 
skupno praznovanje rojstnih dni stanoval-
cev rojenih v tekočem mesecu v matičnem 
domu organiziramo vsak drugi ponedeljek 
v mesecu.
Svojci slavljencev se praznovanja z vese-
ljem udeležijo in z nami soustvarjajo kul-
turni program, ter tako polepšajo prazno-
vanje. V medgeneracijskem sodelovanju 
se nam pridružijo prostovoljci Osnovne 
šole šmartno, učenci Glasbene šole Bu-
čar, Hišni bend, domski pevski zbor Tisa in 
drugi prostovoljci. Praznujemo v veliki domski jedilnici, ki je pogosto pretesna za vse udeležence 
dogodka. Za slavljence pripravljamo voščilnice, ki jih izdelujemo na kreativnih delavnicah, skupaj 
s stanovalci in prostovoljci. Za praznovanje za slavljence in pevce domskega pevskega zbora Tisa 
brezplačno uredijo tudi v frizerskem salonu. Vsak slavljenec prejme s strani direktorice in zapo-
slenih rojstnodnevno torto, nageljček in voščilnico. Slavljenci, ki se zaradi zdravstvenega stanja 
ne morejo ali ne želijo udeležiti praznovanja, prejmejo darilo osebno v sobo. 
Tudi v enoti Litija praznujemo, počastimo in se veselimo praznovanja rojstnih dni. Naša praznova-
nja temeljijo predvsem na sodelovanju in pripadnosti. Pomembno nam je, da praznovanje osmi-

šlja našo skupino in vrednote vsakega posameznika. S 
praznovanjem in obeleženjem osebnega praznika stano-
valca želimo poglobiti občutke medsebojne povezanosti 
in pripadnosti enote na kateri stanovalec domuje.
Ko pride dan osebnega praznika našega stanovalca, ga 
najprej vprašamo, če si praznovanja sploh želi. Večinoma 
je odgovor pritrdilen in začne se peka torte, ki jo skrbno 
pripravita naši družabnici. Po kosilu se ob slavljencu na 
enoti zberemo skupaj s stanovalci in zaposleni, zapo-
jemo, voščimo, ploskamo ob pihanju svečk, nato pa se 
začne veselo druženje in praznovanje. Izrečeno je veliko 

lepih želja, za katere si vsi iz srca želimo, da se uresničijo. Na obrazih se narišejo nasmehi, za 
katere upamo, da bodo trajali čim dlje. Kot v družinah je dan rojstnega dneva pomemben ne le za 
slavljenca, ampak za vse nas zbrane na enoti, ki mu pripravljamo praznovanje in se nato skupaj 
z njim poveselimo. Ob takih trenutkih se naše medsebojne vezi še okrepijo in dajejo lep, topel 
občutek, da smo del skupnosti, kjer smo dragoceni, sprejeti in cenjeni. Praznovanje rojstnega 
dneva je na nek način zelo skromno, sestavljeno le iz drobnih pozornosti, a kljub temu prinese 
veliko dobre volje, hvaležnosti in novega upanja. 
Rojstni dan je torej vsem nam neka lepa priložnost, da izkažemo pozornost drug drugemu z oblju-
bo: »TUKAJ NISI SAM!« Zato bo po naših enotah vedno dišalo po sladkih dobrotah in bo vedno 
donela melodija: »VSe NAJBOLJše ZA Te…«

Klavdija ZUPANČIČ in Renata OZIMeK, delovni terapevtki Doma Tisje 

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

PO POTI OSEBNE IZKAZNIcE
Ste si kdaj ogledali osebno izkaznico in ugotovili, da je na njej zemljevid brez ozna-

čenih krajev,.., da so narisane samo izohipse ali plastnice? To so črte, ki povezujejo točke z isto 
nadmorsko višino. Ne boste verjeli! Ugotovil sem, da zemljevid na osebni izkaznici prikazuje pro-

stor na tromeji treh občin: 
Moravče, Litija, Zagorje. 
Dešen je v moravški obči-
ni na skrajnem levem robu 
osebne izkaznice(2). Ze-
mljevid se torej začne pri 
igrišču v Dešnu, kjer je tudi 
naravni spomenik – temna 
skala z belimi megalodonti-
dami (vrsta školjk). Potem 
se vzpnemo na najvišji vrh 
v moravški občini, na Piv-

kelj turn (4), nadaljujemo do Slivne in GeOSS-a (6,7,9) v litijski občini, se gremo sončit  na Fosilno 
morsko obalo na Vačah (11) (Kopali se ne bomo, ker bo takrat tam oseka.), si ogledamo Situlo na 
Kleniku - začetek arheološke poti (14) ( Tudi konjenik na osebni izkaznici je vzet s plašča situle.); 
nadaljevali bomo po stari planinski poti do spomenika narodnemu heroju Alojzu Hohkrautu na 
Cvetežu (18), malo naprej je znameniti svinjak s stebrički in eko kmetija in sirarna na Vovšah (19), 
kjer živi zelo simpatična družina - Kovač. Prispeli bomo do cerkve na Zasavski gori (20) (zagorska 
občina). Če bo 
kdo hotel do 
koče, bo to že 
izven zemljevi-
da na osebni 
izkaznici. 
Sklenil sem, da 
bom tako pra-
znoval svoj god 
- dan norcev 
in lažnivcev, 1. 
april.  Ludvika 
XIV. je na ta 
dan leta 1713 – 
njegov dvorni norec tako nasamaril, da bi po pravilih moral biti obglavljen. Sončni kralj pa se je 
odločil, da bodo na ta dan raje vsako leto  praznovali in se šli prvoaprilske potegavščine.  Kdor bo 
hotel na to pot z mano in s prijateljem Seatom Čurakom (on je legenda), naj pride v sredo, 1. aprila, 
na igrišče v Dešen ob 10.00 (približno 5. ur hoda, ker si bomo na zabaven način ogledovali neka-
tere znamenitosti). Več informacij na spletni strani tega članka: http://www.vace.si/desen.htm 

ali po telefonu 041 896 632, 01 8976 680, 01 8976 685 (Pošta Vače).
Rad nas imam!   Zvonček Norček 

(Navadno pišem že 10 let članke v litijskega Občana, tole pa zajema tudi 
moravško in zagorsko občino. Zato sem prispevek objavil tudi v občinskih 
glasilih teh občin. to sta:  SAVUS in Novice iz Moravške doline)
Startnine ni. ta članek ni prvoaprilska šala; šalili se bomo spotoma.
Po pohodu pa se malo spočijte, da boste lahko prišli na dobrodelno prire-
ditev  »Ko se imaš rad«, ki bo V Športni dvorani Litija (18. aprila). Zelo za-
bavno bo; poleg  vseh  izjemno znanih in zabavnih  gostov bom namreč tam 
tudi jaz . Karte prodajajo na Eventinu, več informacij pa je na spletu, na  
povezavi …
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Kogar imaš rad, ne umre,
le daleč, daleč je.

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi brat, stric in prijatelj

JANEZ MLAKAR
13.1.1949 – 11.2.2020

Zahvaljujemo se kolektivu Doma Tisje za vso skrb in nego v njegovem 
zadnjem letu. Iskrena zahvala pogrebni službi in gospodu župniku 
za lepo opravljen obred v Kresnicah ter sosedu Marku Jerantu za 
ganljive poslovilne besede. Hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče.

Vsi njegovi

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši
in srce nemo kliče,
zakaj, tebe mama, med nami več ni?

ZAHVALA

ANGELA SEMEC
12.8.1924 – 23.2.2020

Ob izgubi drage mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom in znancem za stisk roke, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Iskreno se zahvaljujemo g. župniku Jožetu Tomšiču, 
organistu, pevcem Lipe in KSP Litija za lepo opravljen obred. Posebno 
se zahvaljujemo osebju Doma Tisje, Enota Litija za vso skrb in nego v 
času njenega bivanja.
 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Nihče, ki smo ga imeli radi,
ne odide za vedno.
V spominu in duši
nam za večno ostane.

ZAHVALA
V 95. letu nas je zapustil dragi

JOŽE SLADIČ
iz Gabrovke

19.12.1925 – 19.2.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje, sveče in 
vso pomoč. Zahvaljujemo se gospodu župniku Stanislavu Škufci za 
lepo opravljen obred, ge. Heleni za besede slovesa in g. Sotlarju. 
Posebna zahvala PGD Tihaboj za vso organizacijo pogreba in ostalim 
gasilskim društvom za udeležbo. Zahvala tudi patronažni sestri Mateji 
ter vsem negovalkam Doma Tisje za vso pomoč. Zahvaljujemo se KSP 
Litija, pevcem in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

Je res 20-to leto že minilo,
odkar te ni med nami več?
Nikoli te ne bomo pozabili
spominov nate lepih je preveč.

V SPOMIN

DOMINIK ZUPAN
iz Tihaboja

Hvala vsem, ki ga ohranjate 
v lepem spominu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

LINDNER DUŠAN
1952 – 2020

Radi bi doumeli skrivnost smrti.
Toda kako jo boste našli, če je ne iščete v srcu življenja?

Sova, katere oči so ustvarjene za noč in so podnevi slepe,
ne more razkriti skrivnosti svetlobe.

Če hočete resnično gledati duha smrti, odprite na
stežaj srce telesu življenja.

Kajti življenje in smrt sta eno, tako kot sta eno
reka in ocean.

Prijatelji

Zlato je srce zaspalo,
Našlo zaslužen je spokoj,
V nas spomini so ostali in misli oče,
Da enkrat,
Tam nekje,
Ko pride čas – spet bomo s teboj. 
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta 

SIMON MUAyAD yONAN
5.8.1940 – 20.2.2020 

Ob izgubi našegega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem za 
izrečena sožalja, darovno cvetje, sveče in denarne prispevke. Posebej 
hvala gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen pogrebni 
obred in podporo, pogrebni službi KSP Litija, pevcem, trobentaču in 
gospe Marjeti Reberšek za lep pogrebni govor. Hvala vsem prijateljem, 
sorodnikom, znancem, sosedam in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Vsa toplina in dobrota njegovega srca bo ostala 
vedno z nami. 

Žalujoči: žena Tereza Suad Yonan in hčerka Sara Bevc Yonan  
z družino

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, babica in prababica

MARIJA TIŠLER
7.7.1942 – 2.2.2020

Hvala vsem za vse.

Vsi njeni

Ko se prebujalo je jutro,
tiho si odšel.
Ostale so le sledi tvojih pridnih rok.
Zdaj naš dom ovit  je v sivino,
obup, žalost in neizprosno bolečino.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega moža, očeta, sina in brata

GREGORJA JUVANA
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za darovane svete maše, cvetje, 
sveče in izrečena sožalja. Še posebej pa velja zahvala dežurni službi ZD 
Litija,  gasilcem iz Vač, pevcem KUD Lipa Vače, gospodu župniku Ivanu 
Trnovcu za lepo opravljen obred,  g. Zvonetu Kolencu in g. Petru Krulcu 
za prebrane poslovilne besede, trobentaču in KS Vače. Posebna zahvala 
pa velja  učiteljem, učencem in njihovim staršem  OŠ Vače za njihovo 
nesebično pomoč. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam nesebično 
pomagali in nam stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Petra, sin Aljaž, hčerki Natja in Loti, mama Lojzka, 
sestra Petra in ostalo sorodstvo

Veseli s teboj smo živeli, 
žalostni, ker te več ni … 
Ostali so živi spomini, 
z nami potuješ vse dni …

ZAHVALA

DUŠAN LINDNER
1952 – 2020

Iskrena zahvala vsem, ki ste se poslovili od njega.  
Hvala vam, ker ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani.  

Hvala tudi za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje,  
sveče in drugo pomoč.

Dejan in Gašper z družinama

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
         (G. W. Goethe)

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata,

JOŽE GODEc st.
kotlarski mojster v pokoju iz Jevnice.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sokrajanom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče. Hvala KS Jevnica, organizacijam in 
društvom za organizacijo žalnega zbora in podarjeno cvetje, Janiju 
Jerantu, Darji Rajšek, Franciju Rokavcu, Štefanu Trebcu, Milanu 
Povšetu in Mirku Kaplji za besede slovesa, praporščakom, pevcem, 
trobentačema in pogrebcem. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Vsi njegovi

In memoriam - JOŽE GODEC st.
22. februarja smo se v sončnem, sobotnem popoldnevu na kresniškem 
pokopališču poslovili od našega krajana in prijatelja Jožeta Godca iz Jev-
nice, ki je pustil trajno in neizbrisno sled v naši krajevni skupnosti, 
organizacijah in društvih ter širše. 
Jože Godec je bil v vseh letih delovanja prisoten na mnogih področjih druž-
benega in političnega življenja v našem kraju. Njegova aktivna pot se je 
začela kmalu po vojni in je trajala tudi še, ko je vstopil v osemdeseto leto 
življenja, saj je še nekaj dni nazaj zagnano opravljal funkcijo predsednika 
krajevne organizacije Združenja zveze borcev za vrednote NOB Jevnica.
Zelo pomemben pečat je pustil tudi na področju športa, saj je bil soustano-
vitelj Nogometnega kluba enotnost Jevnica in kasneje športnega društva 
enotnost Jevnica, ki še danes uspešno deluje. Najprej je opravljal funkcijo 
tajnika, kasneje pa je bil izvoljen za predsednika. V času njegovega pred-
sedovanja je bil zgrajen športni dom, kasneje pa je sodeloval pri gradnji 
športnorekreacijskega centra kot član gradbenega odbora.
V svetu krajevne skupnosti Jevnica je bil prisoten od samega začetka in 
deloval dolga leta. Bil je član sveta krajevne skupnosti, član gradbenega 
odbora za izgradnjo krajevnega vodovoda, član pogrebnega odbora, član 
poravnalnega sveta. Vendar gospod Jože Godec ni sedel le na sestankih, 
pač pa je bil s svojim fizičnim delom vzor na delovnih akcijah in tudi s pri-
spevanjem svojega materiala ter sredstev veliko doprinesel k razvoju kraja.
Bil je predsednik krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljud-
stva, ki je bila pred osamosvojitvijo najbolj množična organizacija pri nas 
in je bila glavna organizatorka številnih prireditev v kraju.
Bil je aktiven tudi na humanitarnem področju, saj je preko tridesetkrat 
daroval kri. 
Ko se je upokojil, se je intenzivno posvetil delovanju v Društvu upokojencev 
Sloga in bil kar 15 let organizator in vodja izletov v društvu.

Kot predsednik krajevne organizacije Združenja zveze borcev za vrednote 
NOB Jevnica, v kateri je deloval od same ustanovitve, je skrbel, da dogodki 
iz naše zgodovine, iz NOB, ne bodo šli v pozabo, saj je bil tudi glavni orga-
nizator srečanj pri spominskih obeležjih.
Tudi druga društva in organizacije v kraju so ga cenila zaradi njegovega 
velikega prispevka pri razvoju kraja, aktivnega delovanja in sodelovanja z 
vsemi generacijami od šolske mladine, mladincev do njegove generacije. 
Gospod Jože Godec starejši je bil človek z neprecenljivimi izkušnjami, ki jih 
je delil z mladimi in jih vzpodbujal pri njihovem ustvarjanju ter odraščanju. 
Vse to so bili tudi razlogi, da mu je leta 2015 KS Jevnica na predlog Mladin-
skega društva in sveta KS Jevnica podelila naziv častnega krajana.
Bil je širokosrčen človek, vedno pripravljen pomagati in svetovati, ne le z 
delom, tudi s finančno pomočjo, nikoli ni odrekel pomoči.
Neprecenljiva je tudi njegova doslednost pri arhiviranju dogodkov v kraju, 
od nosilcev priznanj pa do umrlih.
Njegove aktivnosti bi lahko naštevali še dolgo, morda omenimo še to, da 
so ga pogosto prosili za poslovilne besede na pogrebih pokojnikov in takih 
poslovilnih govorov je imel res veliko.
Imel sem to čast, da sem ga spoznaval v svojih različnih življenjskih obdo-
bjih, kot pionirček s kurirčkovo torbico, kapico in rutko na glavi, do mla-
dinca OOZSMS Jevnica, mladinca, člana in veterana NK Jevnica, pa tudi v 
organih KS Jevnica.
Seveda se nisva vedno strinjala v vsem, saj je šlo za različni generaciji, a 
spoštovanje je bilo vedno prisotno in bilo je obojestransko. 
Včasih nam je težko, ko nekdo umre mlad, težko pa nam je tudi sedaj, ko 
umre velik človek, vedno pripravljen na kakšno šalo in smeh, človek, mlad 
po srcu.
Naj naš Jože počiva v miru. 
 Jani JeRANT
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Marec je mesec, ko se že začenja pomladni del tekmovanja. Vse ekipe se pod vod-
stvom trenerjev pripravljajo na tekmovanje in zavzeto trenirajo na travnatih površi-
nah, ki smo jih pripravili za treniranje in igranje. Zamenjali smo tudi nekaj reflektor-
jev z novimi, ki so varčni in ekološki. Tako lahko nekaj ekip trenira v večernih urah. 

NK Jevnica je tudi letos izvedel tradicionalne samoplačniške mini priprave v Umagu. Prvi vikend v 
marcu se je pet selekcij pod vodstvom trenerjev odpravili v Umag, kjer so izvedli nekaj kvalitetnih 
treningov in odigrali nekaj trening tekem. Nastanili smo se v hotelu Sol Garden, kjer smo imeli 
tudi vso oskrbo vključno z igrišči. Na pripravah je sodelovalo 75 igralcev in trenerjev ,ki po povrat-
ku domov obljubljajo, da bodo dali vse od sebe in poskrbeli za ugodne rezultate.

Ker se že začnejo prvenstvene tekme vas vabimo na ogled tekem v šPORTNI PARK JeVNICA. 
Vabila za ogled tekem bodo na oglaševalnih tablah okoliških krajev.

za NK Jevnica, Marjan MeDVeD - Medo

Plesalci plesnega društva NLP so bili aktivni tudi med zimskimi počitnicami. Po-
leg treningov so se tekmovalci 22. in 23. marca udeležili že drugega pokalnega 
turnirja, ki je potekal na primorskem koncu Slovenije. Plesalci so zopet poka-
zali, da lahko stopijo ob 

bok najboljšim plesalcem in tudi tokrat 
dosegli izjemne rezultate. Z udeležbo na 
pokalnih turnirjih pridno nabirajo točke, 
ki jih bodo popeljale na mednarodne tek-
me v maju, oktobru in novembru.
Teden kasneje, torej konec meseca febru-
arja, pa so se tekmovalci PšD NLP ude-

ležili plesnih priprav. 
Vse tekmovalne sku-
pine, otroci, mladinci 
in člani, so skupaj s 
trenerji Tadejem in 
Katjušo Premk, Mašo 
Jugovic in Natašo Lovše Pepelnak svoje plesno znanje nadgrajevali v Ter-
mah Olimia. Kljub temu, da so trenirali kar 4-krat dnevno, nekateri pa tudi 
do 5-krat dnevno, ni manjkalo dobre volje, čofotanja v bazenu, sprehodov 
v naravi in raznoraznih iger, ki so jih pripravili trenerji. Na pripravah so se 
pripravljali na tekmovanje Dance star, ki sledi v mesecu aprilu in na državno 
prvenstvo, ki bo v mesecu juniju. Bili so zelo produktivni, saj so poleg tekmo-

valnih koreografij, posneli tudi nov video posnetek Priprave 2020, s katerim smo zabeležili utrin-
ke z letošnjih priprav. Posnetek je objavljen na YouTube kanalu PšD NLP in na Facebook profilu 
NLP Litija.  NLP

NOVIcE IN KLUBA KEMPO ARNIS LITIJA
Sredi februarja smo za dijake Gimnazije Litija ponovno izvedli športni dan na temo 
nekaterih samoobrambnih tehnik, ki jih naša borilna veščina vsebuje. Tokrat so se 
ga udeležili dijaki 1. in 2. letnikov. 

Upamo, da bo sodelovanje z Gimnazijo postalo 
tradicija in ena od stalnih vsebin na športnih 
dnevih.
Člani so konec februarja opravljali tudi izpite 
za višje pasove v vseh treh vadbenih skupinah. 
Tako je v najmlajši skupini (5-10 let), pet 
kempovcev opravilo izpit za pingvinski beli pas, 
to je skupina predšolskih otrok. Izpit za beli 
juniorski pas je opravilo sedem kempovcev, za 
rumeni pa dva. V srednji skupini (10-14 let) sta 
dva kempovca opravila izpit za rumeni pas, trije 
za oranžni, in eden za zeleni. V skupini mladincev in odraslih je sedem novopečenih kempovcev 

pridobilo beli pas, 8. kyu. Čestitke vsem!
PinGVini LeVeL 1: Anej Turudič, Jakob 
Grošelj, Ivan Kadunc, Aljoša Semenič 
Rebeka Mlakar BeL Pas:Tinkara Maver, 
Marcel Pirmanšek, Ksaver Prijatelj 
Ivor Dražumerić, Nika Lovše, Jan Ver-
bajs, Alex Vidgan rumEn PaS: Matevž 
Grošelj Tit Zemljak, Musa Ramadani, 
Aljaž Žurga.
oranžEn PaS: erik Žurga, Žiga Žurga, 
Lovro Grošelj zeLen Pas: Kaja Žurga 
odraSLi 9/8 KYu: Gaja Starc, Jernej 
Groboljšek, Martin Potisek, Maj Verhov-
nik Gala Pregel, Urška Požaršek, Živa 
Bučar.
V nadaljevanju sezone, nas čaka še ne-
kaj tekem v borbah, in seveda polaganje 
izpitov za višje pasove v juniju. O doga-
janju vas bomo obveščali poleg Občana, 
tudi preko našega FB profila Kempo Ar-
nis Litija. Všečkajte nas in se prijavite na 
novice.  Klub Kempo Arnis Litija

JUDOISTI Iz lITIJE NA POKAlU ŽIROV OSVOJIlI 
KOPIcO KOLAJN

V soboto, 7.3.2020 so tekmovalci Judo kluba Litija nastopili na uradnem tekmovanju 
za slovenski pokal v Žireh. Tekmovali so otroci v starostnih kategorijah U10, U12 in 

U14. S skupnimi močmi so v kategoriji U14 ekipno osvojili 3. mesto, v kategoriji U12 pa 1. mesto, 
izmed 27 sodelujočih klubov in 256 tekmovalcev. Judo 
klub Litijaa je osvojil  2 zlati,  4 srebrne in 4 bronast kolaj-
ne. Najbolje sta se borila Tian Cizerle (U12) in Jorik Kvapil 

(U10), ki sta ne-
premagana ostala 
tudi v finalu in si 
priborila 1. mesto. 
Vse do finala so z 
odličnimi borba-
mi prišli tudi Neja 
Indof (U14), Tia 
Virant (U14), Alja 
Indof (U12) in Voranc Lajovic (U10). Tretje mesto so osvo-
jili Tevž Kristan (U14), Filip Meglič (U14), Jonaš Rua Kvapil 
(U12) in Alex Malgaj (U10). Vsi so pokazali odlične borbe, 
nekateri so s treningi začeli šele letošnjo sezono. Judo 

treningi potekajo v Vačah in v športni dvorani Litija, kjer je tudi sedež kluba.
ReZULTATI: starejši dečki in deklice U14; Neja Indof - 2. mesto; Tia Virant - 2. mesto; Tevž Kristan 
- 3. mesto; Filip Meglič - 3. mesto, mlajši dečki in deklice U12: Tian Cizerle - 1. mesto; Alja Indof 
- 2. mesto; Jonaš Rua Kvapil - 3. mesto, cicibani U10: Jorik Kvapil - 1. mesto; Voranc Lajovic - 2. 
mesto; Alex Malgaj - 3. mesto. Katarina KUMeR

NOV POKAL ZA NK LITIJO, TOKRAT ZA PRVO MESTO
ekipa U9 v postavi: Mark Pavlin, Staš Lukančič, Mark škorić, erdi Havziu, Tian Baltić, 
Aiša Velić, Tjaša Kemperle, Andraž Savšek. Tre-
nerski tim: Siniša škorić & Damjan Savšek.

Do 1 mesta na 6. Memorialnem turnirju Roman Bengez
V finalu so po izvajnju kazenskih strelov bili boljši od NK 
šenčur. Naš vratar Tian Baltić, ni prejel gola v rednem delu 
v finalu, pa je odbranil dva kazenska strela!
Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran naš Mark škorić.
Naše mlajše selekcije bi morale odpotovati na priprave v 
Umag, ampak zaradi  previdnosti, smo se skupaj s starši 
odločili,da priprave mlajših selekcij ODPOVeMO. Priprave 
bomo poskusili nadomestiti ko se situacija s korona viru-
som umiri.Treningi trenutno potekajo normalno, po razpo-
redu! Redno spremljamo izjave za javnost, navodila NIJZ in 
MZ in dosledno upoštevamo ukrepe in navodila, temu primerno bomo situacijo sproti prilagajali 
in vas o tem obvestili. elvid VeLIć, NK Litija

Društvo šILT

VABILO NA POHOD 
PO JABLANIšKI POTI 

4. april 2020
V soboto, 4. aprila 2020 vas vabimo na tra-
dicionalni Pohod Po jaBLaniški Poti, 
ki ga organizira društvo za razvoj pode-
želja Laz iz Jablaniške doline. Krožna pot ni 
zahtevna in traja od 4 do 5 ur. Postanki na 
domačijah, uživanje v čudovitih razgledih in 
pristnemu stiku z naravo pa vam pot lahko 
tudi malo poda podaljšajo.
start:   Gasilski dom zgornja jablanica  

od 7.00 do 10.00.
Zaključek: Gradišče pri Litiji ob 13.00 s kratkim kulturno zabavnim programom.
Organizatorji bomo poskrbeli za avtobusni prevoz iz Litije ob 7.55 Železniška postaja, 
8.00 športna dvorana Litija, 8.05 uvoz na Breg (Tenetiše-Pr'Pleskovcu).

Vljudno vabljeni!
Več informacij je na spletni strani Društva za razvoj podeželja LAZ: http://www.laz.si, 

FB strani Društvo laz ali pokličite 051 312 739.
Pot je označena, hodite na lastno odgovornost.

(Nadaljevanje s 1. strani)

Leto2019 smo zaključili s prijetnim 
novoletnim tekom v Dolskem, kjer 
smo uspešno zastopali društvo. 
Zelo ugodne zimske razmere so na-

šim članom omogočile, da smo bili v tem pre-
hodnem obdobju zelo aktivni. Redno smo se 
družili ob ponedeljkih na skupnem teku in pri-
pravljali na novo sezono. Na srečanjih smo si 
delili mnenja o pretekli sezoni in planirali naše 
vsakoletne teke v letu 2020.
Dne 29.2.2020 smo imeli zbor članov društva 
šILT. Predsednik Brane Baš je podal povzetek 
naših aktivnosti v letu 2019. Nič manj jih ni 
bilo kot pretekla leta. Bilo jih je še nekaj novih. 

Predsednik je prisotne seznanil, da se je ob ju-
bilejnem 5. letu našega delovanja odločil, da 
zaradi obveznosti ne zmore aktivno opravljati 
funkcijo predsednika, zato je predlagal, da vo-
denje društva prevzame Dušan Jovanovič, kate-
ri je bil pobudnik ustanovitve društva in je vsa 
leta aktivno sodeloval pri aktivnostih. Dušan 
Jovanovič se je zahvalil prisotnim za zaupanje 
in se zahvalil dosedanjemu predsedniku za ak-
tivno in uspešno vodenje društva.

Novi predsednik Dušan Jovanovič je predlagal 
nekaj novosti pri delovanju društva, katere bi 
dale poudarek pri povečanih aktivnostih v dru-
štvu in obeh občinah. Predlaga več povezova-
nja s sorodnimi športnimi društvi, izobraževa-
nju tekačev kot so šola teka, pravilna prehrana 

športnikov, organizacijo tekaških prireditev za 
vse starostne kategorije in pridobivanje novih 
članov. Želja novega predsednika je povezati 
vse tekače obeh občin v močno društvo, ki bi 
imelo boljše pogoje za delovanje in pripomoglo 
k kvalitetnejši in bolj zdravi tekaški rekreaciji.
Društvo šILT ima izkušene tekače. Zato bodo 
posameznikom, kateri prvič pristopijo k teku 
pomagali, da bodo pridobivali samozavest in 
tekaške izkušnje. 
Verjamem, da smo ob branju našega članka 
marsikaterega tekača Litije in šmartna ponov-
no spomnili, kako prijetno je teči v dobri druž-
bi, pridobivati tekaške izkušnje in organizirano 
nastopati na tekaških prireditvah. Vsi tekači 
vabljeni vsak ponedeljek ob 18.00 uri na sku-
pinske teke s startom pred šmarsko osnovno 
šolo. Vsi, ki si želijo priključiti skupnim trenin-
gom nas lahko za dodatne informacije pokliče-
te na telefon 040 699 950. Tekaški pozdrav!
 Dušan JOVANOVIČ
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KuPim razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, ba-
jonete, čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več. 

 051 740 430

MALI OGLASISEčnja in  
sPraViLo Lesa

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  

Po dogovoru možen tudi od-
kup na panju.

GozdarstVo  
Primož žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače,  
gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 231 bodo prejeli bon v vrednosti 
10 eur za frizerske storitve v frizerskem salonu 
A-LenkA. Bon bodo prejeli (v Po., SR., in PE.: od 
10–13. ure) v Tiskarni ACo v Litiji. 

1. Helena Magister, CKS 11, Litija
2. Janez Skubic, Ponoviče 12, Sava pri Litiji
3. Sonja Slabe, Ponoviška 9, Litija

Težje besede:  KOMIS, KRUPA, RIALTO, ABANO, EZOP, 
OME, OAS

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 232 pošljite najkasneje do 8.4.2020  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
prejeli knjigo »LITIJA VčERAJ, dAnES, JUTRI«. Knjigo bodo 
prejeli v Tiskarni ACo v Litiji.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 232
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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, Gsm: 041/719-444,

tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

naklada: 5.850 izvodov.

Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev,  
ki niso novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu, 

izid glasila pa je okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in tiskarna ACO 
ne preverjata in lektorirata objavljenih informacij in ne odgovarjata  

za točnost podatkov.

Prodamo jarkice - mlade koko-
ši pred nesnostjo. Živali so cepljene 
proti osmim bolez-
nim, so mirne na-
rave in navajene 
na ljudi. Trenutno 
so na voljo rjave, 
grahaste, črne in 
marogaste. Nudi-
mo tudi brezplač-
no dostavo v Litijo 
in po dogovoru na dom. Naročila in 
informacije: 031 751 675. Kmetija 
šraj, Poljčane.

Dne, 11.2.2020 sem v 
Zdravstvenem domu Litija  

v čakalnici za slikanje v  
kabini št. 2 pozabila  

močnejšo dolgo zlato  
verižico, ki mi je drag  

spomin. Poštenega najditelja  
prosim, da se mi oglasi na  

tel. št.: 041 247 665.
Hvala

KRVODAJALSTVO
RKS OZ Litija kot javno pooblastilo poleg ostalih 
opravlja naslednjo nalogo – izvaja akcije za pridobi-
vanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije.

Prva letošnja redna krvodajalska akcija je bila 4.3. in 5.3.2020 
v Zdravstvenem domu Litija. 
RKS Območno združenje Litija se vsem krvodajalcem zahvaljuje 
za udeležbo in darovano kri, Zdravstvenemu domu Litija pa za 
sodelovanje pri uspešno izvedeni krvodajalski akciji. 

RKS OZ Litija

lOKAlNI IzDElKI KOT DEl TURISTIČNE  
PONUDBE LITIJE

Turistično informacijski center (TIC) Litija je prostor, kje se s svojimi izdelki pred-
stavljajo različni ustvarjalci unikatnih izdelkov. V izložbi TIC Litija se vsako leto 
izmenjajo razstave 8 lokalnih umetnikov in drugih ustvarjalcev, ki izdelujejo naj-
različnejše izdelke. V letošnjem letu smo že gostili gospo Vilmo Kante iz Moravč 

pri Gabrovki. Na svoji kmetiji Pr‘ sončku na obdelovalnih površinah goji česen iz katerega izdeluje 
česnove izdelke. V zimskem času pa rada poprime za ple-
tilke in pravo ovčjo volno iz katere izdeluje pletene izdelke.
V marcu v TIC-u gostimo keramične izdelke gospe Bar-
bare Vrtačnik. V samem središču Slovenije nastajajo 
v lončarski delavnici na škundrovi domačiji čudoviti 
keramični izdelki za romantične duše. na okrasne 
posode, skledice, žlice, milnike in druge unikatne izdel-
ke ustvarjalka rada vtisne čipko, ki je na Slovenskem od 
nekdaj veljala za simbol ženstvenosti in prestiža. Blizu ji 
je tudi motiv sivke, stare slovenske zeliščne rastline. Bar-
bara Vrtačnik je za odličnost svojih izdelkov pridobila cer-
tifikat kakovosti Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. 
V maju pa se nam bodo predstavili prav posebni zbiratelji kamnin in mineralov. V goste bomo 
povabili mlade in nadobudne zbiratelje iz Osnovne šole Gradec, učence 6. razreda. Razstava v TIC 
Litija bo vsebovala najlepši izbor izmed 400 zbranih primerkov. Skozi razstavo vas bodo učenci ob 
določenih terminih popeljali sami in jo popestrili z eksperimenti in osebnimi zgodbami povezani-
mi z razstavljenimi minerali. Ob otvoritvi pa bodo pripravili kulturni program.
 Obiskovalcem TIC-a in mimoidočim se pogledi radi zaustavijo na razstavljenih unikatnih izdelkih 
in radi pohvalijo vizualno podobo izložbe in pestrostjo lokalne ponudbe. Vsako leto TIC obišče 
okoli 2000 obiskovalcev. Dušo TIC-a poosebljajo razstavljeni predmeti in predmeti butične trgo-
vinice. Obiščite ga tudi Vi. Kontakt: 070 700 484, info@visitlitija.si, FB: Turizem Litija

PRIZNANJE ga. ANIcA KOTAR
na 7. kongresu humanitarnih organizacij slovenije 21.2.2020 je gospa anica 
kotar, prostovoljka rks oz Litija prejela visoko priznanje za delo na huma-
nitarnem področju.
Gospa Anica je osnovno šolo obiskovala na Dolah pri Litiji. Po opravljenem admi-

nistrativnem tečaju, se je zaposlila v računovodstvu v Kmetijski zadrugi Gabrovka Dole, nato pa 
že 1968 leta na matičnem uradu Občine Litija, kjer je delala do upokojitve. Vseskozi je aktivna 
članica RK, tajniška dela opravlja še pri Društvu upokojencev Dole, pri DIS – KO Dole, okrog 30 
let pa je bila tajnica tudi pri PGD Dole. 
Gospa Anica Kotar že dolgo vrsto let pomembno prispeva k razvoju in opravljanju nalog v dobro 
človeka, ki je v stiski. Kot prostovoljka že od mladih let vseskozi izvaja poslanstvo Rdečega križa 
na območju Krajevne organizacije RK Dole pri Litiji. Zaradi redke naseljenosti je dostop do po-
moči potrebnim težak. Zato je za ta kraj prostovoljstvo in Rdeči križ izrednega pomena. Pri svo-

jem delu, še prav posebno v organizaciji Rdečega križa ima smisel 
za delo z ljudmi in razumevanje za socialne stiske posameznika  
in družine. V kraju je cenjena kot zelo odgovorna, dosledna in  
delovna.
Dva mandata je bila članica nadzor-
nega odbora Območnega združenja 
RK Litija, vrsto let je aktivna članica 
v krajevni organizaciji, in tudi tajni-
ca krajevnega odbora krajevne or-
ganizacije Rdečega križa Dole. Me-
sečno organizira seje krajevnega 
odbora RK, kjer obravnavajo dela 
in naloge RKS OZ Litija. Vseskozi 
aktivno sodeluje pri pridobivanju 
novih članov, ažuriranju evidence, 
pobiranje članarine, skrbi za so-
cialno ogrožene občane, pomaga 
izvajati sosedsko pomoč, obiskuje 
starejše in bolne člane v domovih 
in domovih za starejše.

Skupaj z ostalimi prostovoljci obiskuje člane ob jubilejih (80 let, 
90 let…). Spomni se tudi mamic ob rojstvu otrok, s čestitko in 
skromnim darilcem. Veliko skrb posveča pridobivanju prostovolj-
nih krvodajalcev, organizaciji krvodajalskih akcij, s tem plemeni-
tim dejanjem, dajanjem krvi, se izkaže najvišja stopnja solidarno-
sti do sočloveka. Na vsakoletnih srečanjih starejših občanov in 
krvodajalcev pomaga izvesti tudi slovesen sprejem mladih članov 
v organizacijo RK, podelitev priznanj krvodajalcem za večkrat da-
rovano kri. V skrbi za boljše zdravje organizira zdravstvena preda-
vanja, merjenja krvnega pritiska, holesterola in sladkorja v krvi. Z 
veseljem sodeluje z osnovno šolo, KS ter drugimi društvi in orga-
nizacijami v kraju, posebno pa s prostovoljci, saj le tako lahko vse 
načrtovane naloge nemoteno opravi. 
Ni mogoče izpostaviti vseh prostovoljcev, ki svoje znanje, svoj 
prosti čas brez zadržkov tako z ljubeznijo namenjajo vsem tistim, 
ki so v stiski in nujno potrebujejo pomoč. Zahvala vsem, posebno 
gospe Anici za njeno plemenito delo. 

Danica SVeRšINA



KGZ LITIJA z.o.o.

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

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

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

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DOBRODOŠLI!

TC SupermarkeT Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače in Kostrevnica

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

 ČEBULČEK 500 g 
že od  0,89 €/kg

SEMENSKI KROMPIR
UGODNO!

ZELENJAVNE SADIKE
KVALITETA!

SEMENSKA VREČKA
0,59 €

PROFI ZEMLJA HUMIN
9,90 €

 DASH KAPS. 37
8,99 €

LOKA KAVA 250 g
1,79 €

BREF WC 3-pak
3,49 €

SIR EDAMEC
5,49 €/kg

PERSIL GEL 3L
9,99 €

JOGURT LCA SAD. 180 g
0,49 €

JAR TBL. 18/1
3,49 €

MILKA ML. 100 g
0,79 €

 DASH REG. 2,86 Kg
8,99 €

VEGETA 500 g
2,59 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

LILIN VRTILJAK
Lilin vrtiljak je tokrat ponudil celo paleto dogodkov. Člani Lila piše so 8. 2. 
2020 v Mestnem muzeju Litija, v počastitev kulturnega praznika predstavili 
svoja literarna dela. Ker je bil to tudi čas za norčavost in smeh, so puste litij-

ske izložbe s pomočjo mentoric Anite 
in Dani oživeli člani Male Lile in Cici Lile 
s svojimi izdelki na temo pusta. 
V grafični delavnici z mentorjem Jože-
tom Potokarjem Cvrčem so nastajale 
grafike za sodelovanje na Zlati paleti 
2020 - tematika sence, jutro in sloven-
ski ornamenti.
Od 6. marca dalje so v počastitev 
svetovnega dneva žensk v knjižnici v 
šmartnem pri Litiji na ogled postavlje-
na likovna dela članov Lila odrasli. Raz-
stavo so otvorili člani literarne sekcije z 
recitalom avtorskih pesmi.
V tem mesecu se bo v našem vrtiljaku 
odvrtelo mnogo dogodkov. Od 4. aprila dalje Ars Viva v Starem trgu pri Ložu gosti razstavo so-
dobnega slikarstva v okviru projekta »Zlata paleta«, ki se zaključi 24. aprila.
V istem tednu se v Kulturnem centru v Litiji s svojo samostojno slikarsko razstavo predstavlja 
Sabina Slana Cvikl. 14. aprila bo pod vodstvom pisateljice in pesnice Stanke Hrastelj potekala 
literarna delavnica. Tudi natečaj »V zavetju besede«, v organizaciji JSKD bo obogaten z literarnimi 
deli naših članov. Za prijeten »posladek« ob koncu meseca, pa vas prijazno vabimo na ogled raz-
stave »eva in eva«, razstave dveh članic Cici Lile, ki se otvori 20. aprila v ZKMš.
Prijazno vabljeni na ogled naših razstav! In Lilin vrtiljak se vrti …vrti naprej …   Aleksandra KRNC

ČEVLJARSTVO IN IZDELAVA KLJUČEV
DJUKIČ ZORAN s.p.  •  Predilniška ul.10, 1270 Litija

DELOVNI ČAS:
PO.– PE.: od 16.00 do 19.00 ure • SOBOTA ZAPRTO!

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR


