
Iskrena HVALA vsem, ki so finančno in materialno (darovani izdelki in 
storitve) podprli letošnje pustne prireditve: KGL Litija - Železnik Bojan, 
Predilnica Litija, Delavska hranilnica, Geoplan - geodetske storitve,  Geodetski 
biro Jože Cestnik s.p., KGZ Litija z.o.o. Gostilna PRI MAČKU, Matevž Sotenšek 
s.p, Gostilna Kovač Marko s.p., SKB d.d., Zavarovalnica Triglav, Trgovina SPAR, 
trgovina Mercator, Radio Geoss, Restavracija Mona Lisa, Adriatic Slovenica 
d.d., Okrepčevalnica Kuhla,  Trgovina Mojca Litija, Foto studio Litija Marjanca 
Žužić s.p., Slaščičarna Gani Ramadani s.p. Litija, Mesarija Anton, Trgovina 
sadja in zelenjave Valvazorjev trg Prodajalna Jurček Celestina Marija s.p.
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Prispevke pošljite do 08.04.2017  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov:  

Tiskarna Aco, c.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

10. PoHoD Po PoteH oKRoG Slivne
Vabimo vas, da se nam 
pridružite na 10. Po-
hodu po poteh okrog 
Slivne, ki nas popelje 
mimo geometričnega 

središča Slovenije, GEOSS.
Na veliki ponedeljek 17.4.2017, se dobi-
mo v vasi Slivna (GEOSS) ob 9:00 uri. (Več na 10. strani)(Več na 3. strani)

(Več na 2. strani)

D r u š t v o  l a z  v a b i  n a

(Več na 10. strani)

14. Pohod po jablaniški poti
v soboto 1. aprila 2017
Start od 7h do 10h
v zg. jablanici

VABILO
Člane in podpornike TD Litija vabimo na redni letni 
zbor članov v petek, 24. marca 2017, ob 17. uri  
v Bistro Valvazor  Litiji.  TD LITIJA

Dan zaStave  
na cvetno  

neDeljo
Prireditev bo 10. aprila 

ob 14.00 uri. Zbor zastavonoš in praporščakov bo 
ob 13.15 uri pred gostiščem Vrabec. 

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

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

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

Tel.: 01 896 32 49

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

KGZ LITIJA Z.O.O.

Tel.: 01 896 32 36

TC Supermarket in PC Šmartno!

TC Supermarket                  PC Šmartno
DEL. AS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Tel.: 01 896 32 48

SEMENSKE VREČKE
*»Semenarna«

*»VMS« in »L'ortolano«
 *»Ekološke vrečke«

SEMENSKI KROMPIR
* mini pakiranja

* vrečeno 5kg in 10kg
* rinfuza - količinski popust!

SEMENSKI ČEBULČEK
 * holandski rumeni

* rdeči čebulček in sturon
* šalotka, česen,….

SADIKE ZELENJAVE
* dnevna dobava sadik
* spomladanske akcije 

SIR EDAMEC

ROKAVICE ZA VRT

AKCIJSKE CENE SIPOREKSA AKCIJSKE CENE UM. GNOJILA

PREKRIVNA FOLIJANAJNIŽJE CENE ZEMLJE!

KRUH ČOKOLEŠNIK PREKAJENA KRAČA

AKCIJA TEHNIČNIH TRGOVIN!

LASTNE PRODAJNE AKCIJE - TOP CENE!

Kvaliteta in UGODNE CENE!Vrečka Gardeno 0,59 €

Sive naylon S-XXL 0,89 € Šota 250 L 10,59 €

Cement Lafarge 
2,32 € Apno 3,76 €

Cement Anhovo 
2,49 €

Zemlja 45 L 3,49 € Humko 50 L 4,39 € Humin N8 70L 8,69 € Letna 2,1 x 10 m 2,25 €

Holandski rumeni 
500g od 0,85 €Desiree od 0,57 €/kg

Jagger = 4,69 €/kg

CORN FLAKES

Justina 1 kg 
= 1,99 €

Zlati hlebec 1 kg 
= 1,99 €

Čokolešnik 500 g 
= 2,79 € Zadnja vp = 2,79 €/kg

AGROMARKET LITIJA in DOM MARKET ŠMARTNO STA V SPOMLADANSKEM ČASU OB SOBOTAH ODPRTA DO 17. URE!
(del ponudbe velja v vseh živilskih trgovinah KGZ Litija)

KONKURENČNE CENE !
»dodatni popust za paletni odjem«

ob GReGoRjeveM 
liPčKi znova 

zaŽGoleli
V soboto, 11. 3. 2017 je v 
športni dvorani litijske gim-
nazije potekal že drugi kon-
cert KO SE LIPČKI ŽENIJO, ki 
ga pripravljajo pevke in pevci 
Pevskega društva Lipa Litija. 
Za popestritev je poskrbel 
stand up komik Vid Valič.

DEŽURNI TELEFON V IZREDNIH PRIMERIH 031/585-034

LITIJSKI TEK 10.6.2017
PRIJAVE SO ŽE ODPRTE!
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PO KRAjEVNIH SKUPNOSTIH POTEKAjO zBORI OBČANOV
zBOR OBČANOV V KS POLŠNIK

Mesec marec je čas, ko nekatere krajevne skupnosti organizirajo 
zbore občanov. V začetku meseca so se srečali občani v krajevni 
skupnosti Polšnik in pregledali delo v letu 2016. Pri načrtovanju 
dela za leto 2017 so izpostavili pripravo dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za vodovod Mamolj 2. faza, nadaljevanje ak-
tivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev  krajevnega 
središča, ureditev okolice pokopališča. Modernizacija in vzdrževanje 
javnih poti je njihova stalna naloga, ki bo v letošnjem letu še bolj po-
trebna, saj je zimska zmrzal pustila skrb vzbujajoče posledice. Pred-
sednik Tomaž Vozelj je predstavil tudi aktivnosti za vzpostavitev bolj-
šega signala za mobilne telefone, s postavitvijo novega repetitorja 
na območju Mamolja. Člani sveta KS so se zahvalili vsem krajanom, 
ki sodelujejo pri delu krajevne skupnosti kot tudi v številnih društvih 
ter jih tudi že povabil na letošnjo spomladansko čistilno akcijo.

zBOR OBČANOV V KS DOLE PRI LITIjI
Predsednik krajevne skupnosti Dole pri Litiji Branko Javoršek je 
predstavil poročilo o delu za leto 2016 na področju vzdrževanja jav-
nih poti, vodovoda, vzdrževanja treh pokopališč, izvedenih prireditev. 
Poleg tega pa so skupaj z društvi, ki delajo v krajevni skupnosti, 
organizirali kar nekaj prireditev; dan žena in materinski dan, pohod 
po Oglarski poti, srečanje v oglarski deželi, otvoritev Tic-a ob sve-
tovnem dnevu turizma, obdaritev otrok ob koncu leta… Župan se je 
zahvalil članom sveta krajevne skupnosti in tudi vsem krajanom za 
pomoč in sodelovanje pri delu krajevne skupnosti, še posebej pa je 
izpostavil športno društvo in posameznike, ki so se v letošnji zimi tru-
dili in vzdrževali smučarsko progo tako, da je bila smuka možna do 
začetka meseca marca. V krajevni skupnosti Dole je še precej javnih 
poti, ki niso asfaltirane, zato bo svet krajevne skupnosti določil pri-
oritetni seznam potrebnih modernizacij na podlagi katerega se bo 
pristopilo k nadaljnjim investicijam. Razveseljivo je tudi dejstvo, da 
bo Direkcija za ceste nadaljevala z ureditvijo državne ceste po Sopoti 
– najprej do odcepa za Dole in v nadaljevanju do odcepa za Podkum.

ŽUPAN FRANCI ROKAVEC NA RAGOVORU  
V DELAVSKI HRANILNICI zARADI PROBLEMATIKE 

BANKOMATOV V NEKATERIH KRAjEVNIH SREDIŠČIH
Občani in občanke iz nekaterih krajevnih središč naše občine so že več-
krat izpostavili problematiko bankomatov. V nekaterih krajevnih sredi-
ščih bakomata ni več (Gabrovka) zato so prebivalci že večkrat podali 
pobudo za njegovo namestitev. Na Vačah je bankomat nameščen na 
gasilskem domu, vendar ga banka želi odstraniti, ker ga občani premalo 
uporabljajo, podobno velja za Kresnice. Navedene težave je župan izpo-
stavil na Delavski hranilnici, ki ima edina od bank, še posluh za name-
ščanje bankomatov v manjša naselja. Sprejet je bil dogovor, da ostane 
bankomat na Vačah, da se tudi na novo namesti v Gabrovki, občina 
Litija pa bo subvencionirala poslovanje le teh za kar so zagotovljena 
sredstva v občinskem proračunu. Prav tako ostane bankomat v Kresni-
cah. Seveda pa je sedaj zaveza prebivalcev teh območji, da bankomate 
uporabljajo, banka namreč smatra, da je bankomat upravičen pri 65 
transakcijah na dan, v naših primerih pa je le- teh mnogo, mnogo manj.

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) ter v skladu z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. točko 7. člena 

Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in 
Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), ob-
javlja naslednji

JAVNI RAZPIS
zA SOFINANCIRANjE DEjAVNOSTI DRUŠTEV  

S PODROČjA KMETIjSTVA V LETU 2017
1.  NAzIV IN SEDEŽ UPORABNIKA, KI DODELjUjE SREDSTVA
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija

2.  OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAzPOLAGO zA 
PREDMET jAVNEGA RAzPISA

V proračunu Občine Litija za leto 2017 so za namen predmetnega 
javnega razpisa v okviru proračunske postavke »1122 Kmetijsko 
svetovalna služba in kmetijska društva« zagotovljena sredstva v vi-
šini 11.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje 
pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej 
točki javnega razpisa.

3. PREDMET jAVNEGA RAzPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev s podro-
čja kmetijstva v letu 2017, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva 
porabljena v letu 2017 za dejavnosti društva, izvedene v letu 2017.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva v občini Litija, ki so lahko upravičeni le do sredstev za 
svoje aktivnosti, izvedene v letu 2017.
Upravičeni so naslednji stroški:

- stroški strokovnega izobraževanja,
- stroški promocijske dejavnosti,
-  stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah ali 

tekmovanjih. 
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala do 100 % njiho-
ve vrednosti, lahko pa glede na višino razpoložljivih proračunskih 
sredstev tudi manj.

4. POGOjI zA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

- sedež na območju občine Litija,
-  sedež izven občine Litija, če ima več kot polovica registriranih 

članov društva stalno prebivališče na območju občine Litija,
-  sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na 

območje občine Litija in se izvaja  v interesu Občine Litija,
Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in združenja s po-
dročja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati oba naslednja pogoja:

-  imajo registrirano dejavnost na področju kmetijstva, kar je razvi-
dno iz fotokopije temeljnega akta društva oz. združenja, 

-  so v primeru, da so bila pogodbena stranka Občine Litija v obdobju 
2012-2016, izpolnila vse svoje obveznosti do Občine Litija iz naslo-
va javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja kmetijstva. 

V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega raz-
pisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava izloči in se je ne oce-
njuje po merilih.

5. MERILA 
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali 
vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev, so:

TOČKE 
Število članov s stalnim prebivališčem iz občine Litija največ: 25
< 50 % vseh članov 0
50-60 % vseh članov 5
60-70 % vseh članov 10
70-80 % vseh članov 15
80-90 % vseh članov 20
90-100 % vseh članov 25
Obseg in izvedbena raven na razpis prijavljenih dejavnosti največ: 75
organizacija predavanja za člane društva 5
organizacija strokovnega predavanja za občane 8
organizacija samostojne prireditve, dogodka, razstave ipd. 17
izvajanje aktivnosti za promoviranje ekološkega kmetovanja 8
sodelovanje organizacije ali društva na prireditvi na območju občine 8
sodelovanje na prireditvi ali dogodku, katerega organizator je 
Občina Litija (npr. podeželje v prazničnem mestu ipd.)

15

organizacija strokovne ekskurzije 4
organizacija tekmovanja ali udeležba na tekmovanju 5
izdaja publikacije 5
Skupaj največ 100

Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, 
da se vrednost razpisnih oz. razpoložljivih sredstev deli s seštev-
kom vseh točk, dodeljenih prijavljenim društvom, ki so pri ocenje-
vanju dosegli vsaj 60 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki 
zberejo več kot 60 točk, in sicer po naslednji formuli: 
Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca = vrednost točke * 
število doseženih točk s strani tega upravičenca

6. POTREBNA DOKUMENTACIjA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpi-
sne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisa-
ni in - če prijavitelj posluje z žigom – tudi žigosani.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:

- fotokopija temeljnega akta,
- dokazilo o registraciji društva,
-  seznam vseh članov društva in seznam članov društva s stalnim 

prebivališčem v občini Litija,
-  finančno poročilo in poročilo o delu društva za preteklo leto,
-   letni program dela za leto 2017, ki mora biti finančno ovred noten.

7. DATUM ODPIRANjA VLOG zA DODELITEV SREDSTEV
Odpiranje vlog bo potekalo dne 19.04.2017 in ne bo javno.

8. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana 
Občine Litija. Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter 
pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru 
formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. 
Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno 
ali v roku, se bodo zavrgle. 
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter nato še 
strokovni pregled ter ocena vlog prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali 
vse razpisne pogoje. 
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sred-
stev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi 
sredstev upravičencem bo s strani župana izdan sklep o višini odo-

CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VzGOjE  
V OBČINI LITIjA 

Občinski svet Občine Litija je na svoji 14. redni seji dne 22.2.2017 
odločil, da bodo od 1.3.2017 dalje cene programov predšolske vzgoje 
v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašale mesečno na otroka:
- v Vrtcu Litija:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
- oddelek prvega starostnega obdobja 463,19
- oddelek drugega starostnega obdobja 360,10
-kombinirani oddelek 383,99
2. Posebni program
- razvojni oddelek 875,79

- v Vrtcu Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 369,88

- v Vrtcu Polhek Polšnik: 
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 383,16

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
-  Vrtec Litija 1,95 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 

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

-  Vrtec Čebelica 1,45 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 
0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,17 EUR, kosila 0,64 
EUR in popoldanske malice 0,30 EUR). 

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

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta bo Občina Litija še 
naprej nudila staršem subvencijo za  koriščenje rezervacije v pri-
meru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi bolezni med letom 
ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa od enega do največ 
dveh mesecev. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali naj-
starejšega otroka, ki je vključen v vrtec. 
Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih razredih je naslednji:

DOHODKOVNI 
RAzRED  

(iz 24. člena zUPjS)

PLAČILO STARŠEV  
V ODSTOTKU OD CENE 
PROGRAMA (skladno s 

24. členom zUPjS)

PRISPEVEK 
STARŠEV zA 

REzERVACIjO  
V EUR (DNEVNO)

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

obveStilo
O OBjAVI jAVNIH RAzPISOV

Obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS št. 12/17, z dne  
10. 3. 2017, objavljeni naslednji razpisi:

•   ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJA ŠPORTA

•   ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJA KULTURE

•   ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
SOCIALNEGA VARSTVA

•  ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV  
IN PROGRAMOV 

Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so  na voljo 
na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si. Dodatne 
informacije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@
litija.si ter karmen.merela@litija.si. 
Rok za oddajo prijav na razpise za šport, kulturo in so
cialno varstvo je 7. 4. 2017.
Rok za oddajo prijav na razpis za mlade je 14. 4. 2017.

brenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev 
lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se 
uredijo s pogodbo. Če se društvo oz. združenje v roku 8 dni od 
prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je 
umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.

9.  NAČIN IN ROK zA PREDLOŽITEV VLOG zA DODELITEV SREDSTEV
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Litija, soba 44 (II. 
nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti. Prijave morajo biti predložene 
najkasneje 14.04.2017 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti 
na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni 
strani opremljena z naslovom prijavitelja, na sprednji strani pa z 
označbo »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DE-
JAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2017«.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku do-
stavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo 
prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene.  Od-
daja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili 
javnega razpisa.

10. ROK O IzIDU jAVNEGA RAzPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v 
roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. 

11. RAzPISNA DOKUMENTACIjA 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih 
ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39.  Raz-
pisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: 
www.litija.si. Kontaktna oseba je Peter Repovš. 

12. OSTALE DOLOČBE 
V primeru naknadne ugotovitve, da društvo oz. združenje ne izpol-
njuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo 
prijavo.

OBČINA LITIJA, Župan Franci ROKAVEC

(Nadaljevanje s 1. strani)
OB GREGORjEVEM LIPČKI zNOVA zAŽGOLELI

Sama zamisel koncerta je ostala enaka – tako prek pesmi kot prek 
povezovalnega programa razmišljati o ljubezni. Večni temi primer-
no so se na programu znova znašle tako zimzelene klasike kot so 
Robežnikov Vrtiljak ali Moje orglice, ki jih je včasih prepeval Lado 
Leskovar, kot tudi nekatere popularne skladbe zadnjih let, kakršne 
so Poljubljena skupine Tabu ali Bicikl Letečih potepuhov. Za ravno-
težje med romantiko in realnim življenjem je poleg izbora skladb, s 
svojimi šalami skrbel Vid Valič, ki ni pozabil opozoriti, da dvorjenje 
in spoznavanje  v realnem življenju izgledata precej drugače kot v 
marsikateri še tako priljubljeni pesmi.
Pevke in pevci smo bili s koncertom zadovoljni, seveda pa se mora-
mo za to zahvaliti, ne le lastni iniciativi, temveč tudi napovedovalcu, 
glasbeni in tehnični ekipi ter celi kopici sponzorjev.
Naš dogodek so omogočili Strip's d.o.o., Lumenia d.o.o., Mizarstvo 
Rok Zupančič s.p., Mizarstvo Jelnikar Jan Marko s.p., Tampotisk Ur-
ška Pavlica s.p., Kulturni center Litija, Zobotehnični laboratorij Zin-
ka Tori, Kovinski izdelki Igor Kajtna s.p., Gostilna Kovač Kovač Mar-
ko s.p., Radgonske gorice d.d., Multima d.o.o., GRIN Zagorje d.o.o., 
KGZ Litija z.o.o., Presad d.o.o. in Geodetski biro Jože Cestnik s.p..
Hvala tudi vsem, ki ste nas v soboto prišli poslušat. Vabljeni, da se 
nam pridružite ob letu osorej.  Primož KOKOVICA

SMO KONČNO ŽE BLIŽjE ODPRTjU ENOTE 
VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA V LITIjI?

Občina Litija se že 18 let prizadeva za vzpostavitev Varstveno delovne-
ga centra v Litiji. Vsa ta leta so bile izkazane potrebe s strani potenci-
alnih uporabnikov iz območja občin Litija in Šmartno pri Litiji. Naloga 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDD-
SZ) je, da poskrbi za enako dostopnost vseh upravičencev do soci-
alnovarstvenih storitev, tako, da organizira mrežo varstveno delovnih 
centrov na način, da uporabniki niso oddaljeni več kot 25 km od njih.
Že v letu 2007 je bila potrjena ustanovitev enote v Litiji kot del VDC 
INCE Mengeš vendar do realizacije v vseh teh letih ni prišlo, ker 
odgovorni ljudje na MDDSZ niso imeli veliko posluha za reševanje 
naših težav. Ugotovili smo, da ministrica razpolaga z netočnimi in 
zavajajočimi informacijami zato smo se na občini Litija odločili, da 
pristopimo k podpisu Pisma podpore k odprtju enote VDC v Litiji, 
saj je javno podporo za odprtje VDC v Litiji izrazil VDC Zagorje. 
To je potrdil tudi svet zavoda na seji, ki je potekala v prostorih na-
menjenih bodočemu VDC v Litiji. Pismo podpore so podpisale vse 
politične stranke zastopane v občinskem svetu občine Litija in tudi 
občina Šmartno pri Litiji. Na podlagi tega je bilo v zadnjih mese-
cih lanskega leta, ministrici Kopačevi postavljenih več poslanskih 
vprašanj na to temo s strani poslank in poslancev; Vojke Šergan, 
Marijana Pojbiča, Luke Mesca in Ljudmile Novak. Prav tako se je v 
aktivnosti za vzpostavitev enote VDC v Litiji vključil tudi poslanec 
Ivan Hršak. Predvidevamo, da je ta enotno podprta akcija pripomo-
gla k temu, da je v začetku meseca marca Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti poslalo dopis VDC Zagorje 
naj prične z vsemi aktivnostmi za vzpostavitev enote VDC Litija kot 
dislocirane enote VDC Zagorje. Občini Litija in Šmartno pri Litiji ter 
društvo Sožitje so se zavezali, da bodo ponudili ustrezno pomoč pri 
vzpostavitvi enote, v skladu z možnostmi, ki jih dopušča zakonoda-
ja (subvencioniranje najemnine, pomoč pri opremi prostorov, ..). 
Prostori v Medgeneracijskem središču Šmelc so primerni za ure-
ditev VDC-ja, kar je pokazal tudi izveden tehnični pregled s strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V 
primeru uspešne izpeljave vseh aktivnosti ter zagotovitvi financi-
ranja s strani države, lahko pričakujemo odprtje enote s 1.1.2018.
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OBČNI zBOR OBČINSKE 
ORGANIzACIjE SLS

V četrtek, 9. marca 2017 smo se zbrali na 
rednem letnem občnem zboru člani OO 

SLS Litija. Pregledali smo naše aktivnosti v letu 2016 in spreje-
li program našega dela za leto 2017. Še posebej smo bili veseli 
in počaščeni, da se je našega zbora udeležil tudi predsednik SLS 
mag. Marko Zidanšek. V prijetnem in odprtem dialogu je odgovar-
jal na vprašanja, ki so mu jih zastavili naši člani. Vsi skupaj so si 
bili enotni, da je za Slovenijo velika škoda, ker SLS ni v državnem 
zboru, saj je bila to stranka, ki se je odkrito zavzemala za interese 
vseh prebivalcev po celotnem teritoriju države Slovenije in s tem 
podpirala enakomeren razvoj vseh območji. SLS upošteva dosto-
janstvo človeka in daje večji poudarek domoljubju in spoštovanju  
države.

Na zboru je bil prisoten tudi župan občine Litija Franci Rokavec, 
ki se je zahvalil vsem članom in še posebej svetnikom občinskega 
sveta za vso podporo pri vodenju občine. Prisotne je nagovorila in 
pozdravila tudi predsednica sosednje občinske organizacije Šmar-
tno pri Litiji Veronika Jesenšek. Ob koncu so se s skromnim darilom 
zahvalili tudi dolgoletnemu članu občinskega sveta g. Pavlu Hiršlju 
za njegov trud in vodenje svetniške skupine. 
 OO SLS Litija

DAN zASTAVE NA 
CVETNO NEDELjO

Spoštovani! Letos bomo prazno-
vali »Dan zastave« na cvetno 
nedeljo 10. aprila ob 14.00 uri 

v zemljepisnem središču GEOSS v spodnji Slivni pri Vačah. 
Tradicionalna proslava je v čast naše samostojnosti in pomemben 
narodno ohranitveni naboj, ki ga predstavljajo spominska obeležja 
v srcu Slovenije.
Društvo Heraldica Slovenica se že drugo desetletje prizadeva ohra-
njati svojo zgodovino, točneje zavest o svojih koreninah, ki segajo 
daleč v podnožje knežjega kamna. S tem ohranjamo duha, ki je nas 
po treh zgodovinskih plebiscitih le pripeljal do samostojnosti. Na 
proslavo vsako leto vabimo iz ljudstva izvoljene predstavnike naše 
domovine, žal so bili leta 2001 zadnjič skupaj na GEOSS-u pod  
državno zastavo. Takrat smo še slišali drug drugega, Kaj pa danes?
Spoštovani! Vljudno vabimo: zastavonoše, praporščake vojnih vete-
ranov, kulturnih društev Občine Litija in občine Šmartno pri Litiji, da 
se udeležijo parade zastav in praporov ob Dnevu zastave.
Krajane Slivne prosimo za pomoč in potrpljenje v času proslave.
Osrednji govornik bo znani slovenski etnolog gospod Damjan J. Ovsec.
Kulturni program bo letos predstavila Občina Trzin in Narodne noše 
iz Domžal.
Spoštovani! Vse udeležence proslave iskreno vabimo ne glede na 
politične ali druge razlike, ki nas ločujejo. Potrudimo se po sedem-
najstih letih ponovno seči v roke v srcu Slovenije v Spodnji Slivni 
pri Vačah. Na naši spletni strani www.heraldica-slovenica.si bomo 
objavljali eventualne spremembe.
 Heraldica Slovenica, Jožef LAJEVEC

ODGOVOR NA PISNO POSLANSKO 
VPRAŠANjE GLEDE ODPRTjA VDC  

(VARSTVENO DELOVNI CENTER) LITIjA 
V začetku novembra je poslanka v državnem zboru in predsednica 
NSi-ja na ministrico dr. Anjo Kopač Mrak naslovila pisno poslansko 
vprašanje v zvezi z odprtjem enote VDC v Litiji kjer je zahtevala 
tehtna pojasnila v zvezi z izmikanjem ministrstva za rešitev tega 
problema. Dobili smo sledeč odgovor.

Citiram odgovor: »Spoštovani,
Na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
dr. Anjo Kopač Mrak ste naslovili pisno poslansko vprašanje Lju-
dmile Novak v zvezi z odprtjem VDC Litija, na katerega podajamo 
naslednji odgovor.
Enota VDC v Litiji se prvič omenja že v letu 2007 in sicer takrat še 
v okviru VDC Ince Mengeš. Z odprtjem nove enote VDC Zagorje v 
Litiji pa se na ministrstvu ukvarjamo že od samega začetka delova-
nja SVC Litija, ki deluje pod imenom Medgeneracijski center Šmelc 
v Litiji in kjer je tudi enota za starejše Doma Tisje.
Ministrstvo je v letu 2015 in 2016 širilo mrežo izvajalcev VDC, tako 
da je dodatno zagotovilo kapaciteto za 327 uporabnikov, pri če-
mer je z vidika racionalne porabe proračunskih sredstev najprej 
zapolnilo razpoložljive prostorske kapacitete že obstoječih javnih 
zavodov VDC. Hkrati je bilo realiziranih tudi 100 novih zaposlitev. 
Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji se iz-
vaja v 34 VDC, od tega je 23 javnih zavodov in 11 koncesionarjev.
V storitev je vključenih 3426 odraslih oseb z motnjo v telesnem in 
duševnem razvoju od tega 2891 v javne zavode in 535 pri konce-
sionarjih.
V obdobju zadnjih šest mesecev smo povečali aktivnosti za ustano-
vitev nove enote v Litiji, tako da smo konkretno določili prioritete, ki 
so potrebne za začetek delovanja enote.
Direktorico VDC Zagorje dr. Špele Režun je izrazila pobudo za usta-
novitev enote VDC Zagorje v Litiji zaradi potreb, ki so jih ugotovili 
na tistem območju. Na ministrstvu smo z direktorico opravili dva 
sestanka.

Direktorica je, takoj po sestanku ministrstvu posredovala okvirni 
terminski plan, tako da bi bilo možno vzpostavitev nove enote s 
1.1.2018, ob tem da bo potrebno zagotoviti dodatna finančna sred-
stva (cca 330.000 eur letno). Pri vzpostavitvi enote VDC v Litiji so 
pomoč obljubili tudi Občina Litija in društvo Sožitje.

S spoštovanjem, Dr. Anja KOPAČ MRAK

Z odgovorom ministrice smo zadovolnji, naša želja je, da bi enoto 
VDC odprli že pred rokom 1.1.2018. Poudariti pa moram, da ni samo 
naša poslanka podala vprašanje v zvezi z to temo. Ustno vprašanje 
je postavil tudi SDS na sami seji DZ, prav tako je vprašanje posta-
vila tudi ZL. Pozabiti pa ne smemo niti g. Ljuba Tomažiča in SMC.
Resnično se je pokazalo, da smo Litijani lahko enotni ne glede na 
strankarsko pripadnost, ko gre za projekte, ki so v dobro vseh ob-
čanov. To smo pokazale vse stranke in liste v občini Litija z pod-
pisom pisma podpore za ustanovitev enote VDC za kar se vsem 
zahvaljujem. Ta duh enotnosti si želim tudi pri večjih projektih, ki 
sledijo v prihodnih letih.
Se pa zelo veselim nadaljnjih aktivnosti v zvezi z odprtjem enote 
VDC v Litiji.  Boštjan SUKIČ

(Nadaljevanje s 1. strani)

Na podlagi prikazane analize potreb po vključitvi novih uporabni-
kov v VDC na področju Občine Litija in okolice, ki jo je pripravila 
direktorica dr. Špela Režun smo se dogovorili, da bomo možnosti 
za vzpostavitev nove enote preverili tekom leta 2017, da bi enota 
začela delovati 1.1.2018. Komisija za ugotavljanje tehničnih in bi-
valnih pogojev je 6.12.2016 opravila ogled prostorov in ugotovila, 
da so prostori v SVC Litija za delovanje enote VDC ustrezni in sicer 
za vključitev največ 30 uporabnikov.
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NOVO  NOVO  NOVO
oD SeDaj tUDi

PoPRavila 
avtoMatSKiH 

MenjalniKov!!!

S PROjEKTOM HELP THE EARTH: 
REDUCE, REUSE, RECYCLE V NOVO 

DOGODIVŠČINO 
Erasmus + projekt, ki smo se ga na OŠ Litija 
lotili lansko šolsko leto, je v največjem razmahu. 

Dejavnosti se odvijajo, kot smo si jih projektni partnerji iz osmih 
evropskih šol z razpisno dokumentacijo za-
stavili. Nekatere so že zaključene: logo na-
tečaj, zeleno mesto, narejeno iz recikliranih 
materialov, raziskava naravnih voda, lokalni 
nacionalni izziv; nekatere izvajamo sedaj: 
eko umetnost, skrb za okolje, iniciativa na www.change.org, obliko-
vanje šolskega vrta; nekaj se jih bomo lotili v zadnjem letu našega 
projekta: premisli, preden kupiš, ekoslovar … 
Za vse udeležence pa je poleg aktivnosti, ki jih izvajamo na šoli, 
še zlasti zanimivo tudi mednarodno usposabljanje, poučevanje in 
učenje, ki smo jih do danes realizirali štiri: po en teden smo preži-

veli v krajih Espoo na 
Finskem, Las Palmas 
v Španiji, Torun na 
Poljskem ter Serres 
v Grčiji. 
V Grčijo - zibelko za-
hodne civilizacije – 
smo odpotovali trije 
učenci Leonie, Maks 
in Sandra, učiteljica 
Barbara ter knjižni-
čarka Nena. Na šoli 
Neos Skopos Junior 

High School so za nas imeli pripravljene različne aktivnosti: šport-
ne dejavnosti, ogled mesta Thessalononiki in obisk tamkajšnjega 
arheološkega muzeja, sprehod po jami Alistrati, obisk nacional-
nega parka Lake Kerkini kot enega najpomembnejših evropskih 
mokrišč, prisostvovanje pri pouku, iskanje zaklada po mestu Ser-
res, če naštejemo le nekatere.
Kot vsako dosedanje srečanje je tudi to minilo z nedopovedljivo 
naglico. Med učitelji, starši in učenci se tudi v tako kratkem času 
stkejo čvrste vezi prijateljstva in solze ob odhodu so neizbežne. 
Štafeto Erasmus + pro-
jekta smo iz grških rok 
prejeli slovenski part-
nerji: Osnovna šola Liti-
ja. V prvem tednu aprila 
bomo tako gostili 21 
učiteljev in 24 učencev 
iz Bolgarije, Finske, Špa-
nije, Grčije, Poljske, Tur-
čije in Latvije. Priprave 
so v polnem teku, prid-
nih rok pri takem delu 
ni nikoli preveč. Predstaviti jim želimo sodobno osnovno šolo, jih 
čimbolj vključiti v šolski vsakdan, prikazati odnos do ekoloških izzi-
vov, popeljati po zeleni prestolnici Ljubljani, spregovoriti o vplivu 
onesnaženja na podzemni svet. Še zlasti se veselimo, da jim bomo 
lahko predstavili Podružnično šolo Darinke Ribič Polšnik in njeno 
vključevanje v lokalno okolje. 
V naslednji številki glasila Občan bomo že lahko poročali, kako nam 
je šlo. 

Koordinatorica projekta na OŠ Litija Nevenka MANDELJ

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANjE  
zA POSEBNI PROGRAM

V četrtek, 9. 2. 2017 je na Osnovni šoli Jela Janežiča 
potekalo 10. tekmovanje iz znanja računalništva za 
posebni program, Z Miško v svet. Tekmovanja sta 

se udeležila Mateja Planinšek iz oddelka PPVI 3 in Kevin Cvetko iz 
oddelka PPVI 2 spremljal ju je mentor Matjaž Bizilj.
Mateja je tekmovala v kategoriji nad 18 let, v kateri je morala pri-
praviti predstavitev v programu PowerPoint in jo shraniti na USB 

ključek. Osvoji-
la je odlično 4. 
mesto. Kevin je 
tekmoval v kate-
goriji do 18 let. V 
eni šolski uri je 
moral s progra-
mom Picasa po 
navodilih urediti 
dve fotografiji, ju 
shraniti na točno 
določeno mesto 
in ju poslati po 
e-pošti, katero je 

moral ravno tako urediti po navodilih, na določen naslov. Kevin je 
ravno tako dosegel odlično mesto.
Po tekmovanju so se učenci udeležili kegljanja v športni dvorani 
Poden. Deležni so bili tudi malice in kosila, ki jih je prispevala Zve-
za za tehnično kulturo Slovenije in na koncu prireditve tudi prijeli 
priznanja in nagrade. Matjaž BIZILJ 

STEKLOSLIKARSKA KOLONIjA  HRASTNIK
V petek,17.2.2017, so učenci OŠ Litija sodelovali na stekloslikarski 
koloniji v Hrastniku. Srečanje mladih ustvarjalcev in njihovih men-
torjev je zdaj že tradicionalno, saj poteka že več let zapored. 
Kolonija je potekala na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Učen-
ci so imeli na razpolago različen material – kozarce, vaze, steklene 
ravne plošče, stekleničke…, ki so ga nato poslikali z barvami za 

steklo. Po en izdelek so pustili na njihovi šoli na razstavi, kakšnega 
pa so si lahko odnesli tudi domov. Vsi učenci so prejeli pohvalo za 
sodelovanje.
Letos so našo šolo zastopali Lana Bercieri Povše 9.r., Špela Binder 
9.r in Matija Dobravec 7.r iz PPP. Spremljali sta jih Marija Bregar 
Hostnik in Slavi Celestina.  Slavi CELESTINA

zIMSKI ŠPORTNI DAN
V petek, 10. 2. 2017 so se učenke in učenci Podružnične šole s 
prilagojenim programom OŠ Litija, udeležili zimskega športnega 
dne v Kandršah. Dopoldan so preživeli na saneh in smučeh. Med 
intenzivnim vzpenjanjem po bregu, s sanmi za sabo in drsenjem na 
smučeh med vratci, so imeli krajši počitek za malico. Ob enih pa so 
se že vrnili v šolo. Učenke in učenci ter vsi učitelji spremljevalci, so 
preživeli prijetno dopoldne na snegu in se že veselijo naslednjega 
zimskega športnega dne.  Vili GUČEK

PROjEKT zBIRAM, RAzSTAVIM IN SE UČIM
V okviru projekta Zbiram, razstavim in se učim, je v OŠ Litija, Podru-
žnici s prilagojenim programom, v mesecu februarju svoje zbiratelj-
ske predmete razstavi-
la učenka posebnega 
programa vzgoje in izo-
braževanja Tajda Kralj. 
Slon je njena najljubša 
žival in ravno zato naj-
različnejše slone vseh 
velikosti in materialov 
zbira že 15 let. Ima jih 
že več kot 25. Zaradi velikega zanimanja za slone, je Tajda s svojo 
družino obiskala že več živalskih vrtov po Evropi, prav tako pa so 
sloni pomemben okras na torbi, denarnici in blazini, steni sobe, 
kjer ji sloni pomagajo, da lažje in bolj mirno zaspi. 

Mateja FARIČ

PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU  
NA DOLAH PRI LITIjI

V nedeljo, 12. 02. 2017, smo se ob 10. uri zbrali na 
POŠ Dole pri Litiji, kjer smo se z nastopi učencev in 
otrok iz vrtca ter skozi pogovor z gostom spomnili 
na slovenski kulturni praznik ter na vse umetnike, ki 
nam s svojo umetnostjo bogatijo življenje. 

Mlajši učenci ter otroci iz vrtca so nam z glasbo, plesom in recita-
cijami približali del 
kulture iz njiho-
vega vsakdana, v 
krajšem videopo-
snetku, ki je nastal 
izpod rok starejših 
učencev pa smo 
videli, kaj učenci 
naše šole razume-
jo pod pojmoma 
pesnik in kultura. 
Osrednji gost prireditve je bil glasbenik in športnik, domačin Toni 
Povše, evropski podprvak v katah posamezno, ki nam je skozi 

pogovor predstavil svojo 
poklicno in življenjsko pot 
ter nam s pomočjo svoje 
družine zaigral tudi svojo 
glasbeno priredbo. Kar ne-
kaj življenjskih modrosti in 
nasvetov, tudi o vsakdanji 
uporabi karateja, smo izve-
deli skozi pogovor z njim. 
Poslovili smo se ob klavir-

skem nastopu učenke naše šole, ki je pred kratkim prav tako dose-
gla 2. mesto na mednarodnem tekmovanju.
Naj se vsaj delček kulture, ki smo jo doživeli v nedeljo, naseli v nas 
ter iz nas izvabi tisto najboljše, da bomo vsi skupaj lahko soustvar-
jali kulturo in umetnost tudi ob majhnih dejanjih našega vsak- 
dana.

Nataša CEROVŠEK

»S PESMIjO, z BESEDO IN GLASBO  
zA KULTURNI PRAzNIK«

Praznik poveže ljudi,
se spletajo mreže prek prazničnih dni.

Globoko nam seže dotik tistih dni,
ko pridemo skupaj z različnih vetrov,

ko pridemo vsi na isti naslov.
Praznik poveže ljudi. 

Takole se je v soboto, 18. 2. 2017, začela prireditev v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika, po uvodni himni seveda. Program so 
pripravili zbori domačega KUD Fran Levstik Gabrovka, poleg njih pa 
tudi učenci naše osnovne šole, in sicer pevci otroškega in mladin-
skega pevskega zbora ter člani gledališkega krožka. Ti so nastopili 
z igro Kralj Matjaž, ki so jo pripravili pod vodstvom mentorice Jane 
Marolt. Igralci so navdušili polno dvorano obiskovalcev, vsak na svoj 
način; med njimi »kralj Matjaž«, ki se je prebudil v današnjem svetu, 
v katerem je vse tako zelo drugače. Pevci šolskih pevskih zborov so 
se predstavili s tremi pesmimi pod vodstvom mlade dirigentke Met-
ke Lorger, solistki sta bili Nuša Grm in Larisa Rebolj. Šolski pevski 
zbori so nastopili v okrnjeni sestavi, saj se nekateri pevci nastopa 
niso udeležili. Kje je tukaj odgovornost do ostalih pevcev? In kje je 
spoštovanje do vseh, ki so program pripravili in izpeljali?
V drugem delu za zapele žene in dekleta ŽPZ KUD Fran Levstik, ki 
jih vodi Irma Hostnik, potem fantje in možje MPZ KUD Fran Levstik 
z zborovodkinjo Marjano Kolar. Za zaključek so pevci združili moči 
in koncertni del prireditve zaključili s pesmijo Oj, Triglav, moj dom, 
ki še vedno, tudi po več kot sto letih, navduši poslušalce. Prireditev 
so odlično povezovali devetošolki Ana Zidar in Taja Kraševec ter 
Leon Ciglar, zdaj že dijak Gimnazije Litija. Prireditev se je zaključila 
z željo, da bi bili umetnost in kultura vsaj majhen delček našega 
vsakdana skozi celo leto.  Anica RESNIK

VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!
Sredi januarja je na Gimnaziji Želimlje potekalo tek-
movanje iz odpiranja fizikalnih sefov Hiše eksperi-
mentov, ki se ga je udeležila tudi ekipa z Gimnazije 
Litija, ki smo jo sestavljali Alexander Ržišnik, Gal 

Tršelič, Husref Kovačevič, Matej Turk in Andrej Barachini. V veliko 
pomoč sta nam bila profesor fizike Damjan Štrus in laborant Bran-
ko Koprivnikar. 
To ni klasično tek-
movanje iz znanja 
fizike ali kakšnega 
drugega šolskega 
predmeta; temelji 
na ustvarjalnosti, 
timskem delu in 
inovativnem pri-
stopu k proble-
mom. Vsaka ekipa 
sestavi svoj sef na 
osnovi dveh fizikalnih načel, v našem primeru magnetizma in opti-
ke, in ga na tekmovanju v vlamljanje ponudi drugim ekipam, ki ima-
jo 10 minut časa za »vlom« v sef s pomočjo pripomočkov in navodil. 
Delo se je začelo že več mesecev pred tekmovanjem z zbiranjem 
idej, osnovnim načrtovanjem in zbiranjem materiala. Ekipa je bila 
povezana in vse je potekalo po načrtu. Na tekmovanju smo nestr-
pno čakali, kako se bo odrezal naš sef. V vlamljanju v sefe drugih 
ekip smo bili uspešni, v naše-
ga pa ni uspel vlomiti nihče. 
Žal smo dobili nizke ocene 
drugih ekip in se zato nismo 
uvrstili na prva tri mesta, kar 
nas je rahlo razočaralo, hkrati 
pa dalo veliko motivacije, da 
bomo novo znanje uporabili 
prihodnje leto in se ponovno 
preizkusili z novim sefom ter 
osvojili tako želene stopničke.
Seveda zmaga ni vse, po-
membneje je, da smo se pri 
delu zabavali in tudi veliko na-
učili, zato bi vsakomur, ki ima 
rad izzive in ima možnost ude-
ležbe, to priporočal. 
 Andrej BARACHINI
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VPIS PRVOŠOLCEV NA POLŠNIKU
V četrtek, 16. 2. 2017, smo v prvi razred vpisali 8 otrok. 
Obiskala nas je Blanka Erjavec, šolska pedagoginja, ki 
je vpisala vse, 
ki so že „zreli“ 

za prvi razred. Sedem otrok 
smo uspeli tudi fotografirati, 
osma deklica pa se je vpisa-
la predčasno. V šolo so prišli 
eni veseli in razigrani, drugi 
pa malce zadržani, a kmalu je 
zadrega izginila in tkale so se 
prve prijateljske vezi. Tako bodo imeli prihodnje šolsko leto v prvem 
razredu 4 deklice in 4 dečke, ravno prav za polko in valček. :-)

KAČA NA OBISKU
V sredo, 16. 2. 2017, nas 
je v šoli obiskala veteri-
narka Špela, ki je prinesla 
s seboj svojega hišnega 
ljubljenčka. Kači je ime 
Morticia in je preprogasti 
piton. Bila je zelo umirjena 
in se je pustila otrokom 
božati. Nekateri otroci so 

bili navdušeni in so želeli kačo potipati ali jo celo držati na ramenih, 
drugi pa so dogajanje opazovali od daleč. Vsi pa smo bili veseli in za-
dovoljni, saj smo spet izvedeli in doživeli nekaj novega. Vsaka izkuš-
nja nas bogati in Špeli smo se zahvalili ter jo povabili k nam še kdaj.

PRVO IN DRUGO MESTO NA OBČINSKEM  
GASILSKEM KVIzU

V soboto, 4. 3. 2017 smo se odpeljali na gasilski občinski kviz v Ga-
brovko. S seboj smo peljali dve pionirski ekipi (Hana, Klara, Ariana, 
Jon, Manja, Barbara), eno mladinsko ekipo (Mia, Lana, Dominik) in 
eno ekipo pripravnikov (Luka, Barbara, Eva). Tokrat je bilo tekmova-
nje organizirano zelo zgodaj 
zjutraj, tako da je bil zrak še 
hladen, a za hribčki se je že 
kazalo sonce ...
Bili smo prvi na prijavi in 
čakali smo na začetna na-
vodila. 14 pionirskih ekip, 
14 mladinskih ekip in 9 ekip 
pripravnikov se je pomerilo 
med sabo. Naši pionirji so 
odšli najprej na pisni del, in 
sicer so se pomerili v znanju iz prve pomoči, gasilske preventive in 
gasilske zgodovine. Obe ekipi sta vse tri teste rešili brez napak, na 
kar smo izredno ponosni, saj so dokazali, da se znajo in zmorejo 
učiti. Sledil je praktični del tekmovanja. Obe ekipi sta bili hitri in 
natančni, drobna napaka naših pionirk pa je botrovala temu, da so 
izgubile 2. mesto in pristale na šestem. Tretji del je bil ustni. Preiz-
kusili so se v kvizu Od 5 proti 0, in sicer v temah naravne nesreče 
ter gasilska tekmovanja. Naši dve ekipi sta po točkah dosegli 1. 
in 3. mesto, kar pomeni, da so njihovi možgani izredno fleksibilni, 
da podatke dobro sprejemajo in jih povezujejo ter posledično tudi 
odlično sklepajo. Bravo pionirji! Zelo smo ponosni na vas.
Tako smo na razglasitvi pionirji dosegli 1. in 6. mesto. Mladinci (ki 
so bili še pred kratkim pionirji) pa odlično 2. mesto. Pripravniki so 
pristali na 9. mestu, kar pa jim ni vzelo volje do dela za naprej. Za 
nagrado smo otroke peljali na pico.  Katarina JUVAN

KULTURA V VRTCU
Kaj je kulturni dan? Poleg tega, da je dela prost dan, 
ki ga lahko izkoristimo za brezplačen ogled raznih 
kulturnih ustanov, je to dan namenjen razmišljanju 
o kulturi. Nekateri se usmerjajo v prireditve, neka-
teri se posvečajo literarnim delom in ozaveščanju 

slovenskega jezika ter pripadnosti slovenskemu narodu, nekaterim 
kultura pomeni lepo vedenje, spoštljiv odnos, skrb za sočloveka. 
Vse to so pravilni odgovori. Kultura je pojem, ki se razteza od pri-

jaznega pozdrava dober 
dan do uprizoritve najzah-
tevnejših dramskih del. 
Vzgoja kulture v vrtcu ima 
pomembno vlogo. Otroci 
se odnosa do jezika, pripa-
dnosti narodu, spoštovanja 
sočloveka in vzgoje bonto-
na učijo že od rojstva. Uči-
jo se preko zgleda odraslih, 
zato je zelo pomembno, da 

vrtec in domače okolje sodelujeta z roko v roki. Tukaj se izkaže pre-
govor Kar se Janezek uči, Janez zna. Zagotovo, pa vsi za naše otroke 
želimo, da premorejo vrline, ki 
jih podpira vzgoja kulture.
Kulturni oz. Prešernov dan nas 
spodbudi, da še nekoliko po-
globljeno ponudimo otrokom 
dejavnosti s področja kulture. 
Tako so otroci spoznavali Pre-
šerna in njegova dela, risali 
potrete Prešerna, spoznavali 
slovensko zastavo, prepevali himno, se pogovarjali o bontonu …. 
Dan pred kulturnim dnem pa so vsi otroci Medvedek obiskali pri-
reditev z naslovom Rime tako in drugače - pa še Prešeren ti po gla-
vi skače. Otroci so izdelali Prešernov kovanec in vanj vložiti nekaj 
truda, z njim so nato kupili vstopnico. Za prireditev so se otroci 
in vzgojitelji lepo uredili, saj se za kulturni dogodek tako spodobi. 
Začelo se je z dvigom zastave in slovensko himno, nadaljevalo pa 
z recitacijami različnih otroških pesmi, ki so bile obogatene z lut-
kami, slikami, glasbo, inštrumenti in plesom. Vsaka pesem je bila 
svoja zgodba in vsaka je bila na svoj način prav posebna. Po odzivu 
otrok, ki so dogajanje z zanimanjem spremljali, je bila predstava 
zelo uspešna.  Dunja GORIŠEK Simončič, dipl. vzg.

PROjEKT DREVO
V mesecu januarju in februarju smo z otroki izvajali projekt Drevo. 
Starejši otroci so bili tisti, ki so me bolj vodili in sodelovali pri vseh 
dejavnostih, načrtovanju in izvajanju, medtem ko so mlajši otro-
ci opazovali, sodelovali in bili pod vodstvom starejših otok. Mlajši 
otroci so nas pri vseh dejavnosti opazovali in se sami priključili, 
kjer so želeli. Pri umetnostnem področju so prav tako kot veliki 
otroci ustvarjali, se gibali. Pri ostalih dveh področjih, jezik in nara-

va, pa so zanimanje pokazali 
s kretnjami telesa in svojo 
prisotnostjo. Projekt smo 
začeli s pogovorom o dreve-
su. Otroci so imeli različne 
ideje in razlage na to temo. 
Odpravili smo se na sprehod 
v gozd, kjer smo opazovali 
drevesa, jih božali, tipali, ob-
jemali in poslušali. S seboj 
smo nesli liste in svinčnik, 

saj si je vsak izmed otrok narisal skico drevesa, ki si ga je izbral. 
Na računalniku smo si pogledali postopek sajenja dreves. Spoznali 
smo pravljico z naslovom Drevo Krištof. Obiskali smo šolsko knji-
žnico, kjer smo poiskali različne slikanice in strokovno literaturo 
na temo drevo. Zelo veliko smo ustvarjali. Drevesa smo izdelovali 
iz gline, spoznali in narisali smo drevesa skozi letne čase, ustvarjali 
smo s tempera barvami. Vsak izmed otrok si je zamislil in ustvaril 
svoje domišljijsko drevo. Na temo drevo so otroci sestavili zgodbo z 
naslovom Bobek in Bobka. Na koncu pa smo naredili skupno drevo 
iz kartonskih tulcev, ob katerem smo rajali, se pogovarjali in prido-
bivali novo znanje.

MAŠKARE V VRTCU POLHEK POLŠNIK
V vrtcu so nas v torek, 
28. 2. 2017 obiskale 
Elze, muhe, pikapoloni-
ce, čebele, kužki, Zor-
ro, klovn ter še veliko 
drugih. To so bili naši 
otroci, preoblečeni v 
maškare, nekateri so 
bili tako dobro zakriti, 
da jih ni bilo moč pre-
poznati. Maškare so 
pele, plesale, rajale, 
nekatere so znale tudi zelo naglas zavriskati. Ja, kljub temu, da smo 
poskušali pregnati zimo, nam ni najbolj uspelo, saj je že naslednji 
dan spet zapadel sneg.  Vanja KLANŠEK

vRtec PolHeK PolŠniK

PONEDELJEK, 3.4.2017, ob 16.uri

 

27. OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 
23.2.2017 so se, v veliki sejni sobi Občine Litija, 

že 27. dobili mladi parlamentarci iz osnovnih šol Litija, Gradec ter 
Vače, Gabrovka – Dole in Šmartno. Letošnje tema otroškega par-
lamenta je otroci in načrtovanje prihodnosti. Najprej so učenci 
svojim sovrstnikom predstavili o čem je tekla beseda na šolskih 
parlamentih in do kakšnih zaključkov so prišli. Nato je sledila krat-
ka razprava, v kateri smo govorili predvsem o:
• težavah in pasteh pri izbiri srednje šole,
• tehnologiji in življenju v današnjem času,
• mladih in njihovi perspektivi za prihodnost,
•  okolju in pomenu varovanja le-tega, predvsem za našo priho-

dnost,
• prostovoljstvu in solidarnosti med ljudmi,
• vrednotah, ki jih spoštujemo in jih želimo tudi mi živeti,
• svetu brez nasilja,
• lastnih sanjah in pomenu le-teh pri načrtovanju prihodnosti,…
Tekom razprave smo izvedeli, da si učenci želijo predvsem osebne-
ga zadovoljstva, sreče, zdravja, dobrih medsebojnih odnosov, mo-
žnosti za lasten razvoj in napredek. Mladi parlamentarci so izposta-
vili, da se je potrebno za osebno zadovoljstvo tudi potruditi. Veliko 
smo govorili o športnem udejstvovanju in kako človek napreduje in 
se razvija, če se ukvarja s športom.
Učenci OŠ Litija so predstavili tudi nekaj idej, za razvoj našega me-
sta in naše občine. Želijo si več športne infrastrukture (trim stezo in 
večnamenski park), razmišljajo o izkoriščanju reke Save in vodnem 
parku. Opozorili so na prometno varnost v našem mestu, še pose-
bej so opozorili na pomanjkanje kolesarskih stez, saj so ravno oni 
tisti, katerih glavno prevozno sredstvo je kolo. Vožnja s kolesom je 
v prometnih konicah lahko zelo nevarna, ravno zaradi pomanjkljive 
infrastrukture in nepozornih voznikov.
Tako kot vsako leto so tudi tokrat na občinskem otroškem parla-
mentu sodelovali predstavniki OŠ Litija, enota za prilagojeni pro-
gram. Izpostavili so problem, da v Litiji še vedno nimamo Varstveno 
delovnega centra, kamor bi se po zaključku šolanja lahko vključili 
učenci po zaključku šolanja. Govor Nejca Felkl-a, ravno zaradi pre-
če teme, objavljamo v celoti.
Pozdravljeni!
Sem Nejc Felkl, dobro se počutim. Rad se družim z ostalimi učen-
ci. Rad poslušam dnevnik, da vidim kaj se po svetu dogaja. Imam 
svoje mnenje in svoje načrte. Rad bi bil samostojen, da bi šel sam 
na banko. Rad bi šel delat v občino. Rad bi delal v Litiji, v VDC –
ju. Upam, da bo odprto januarja naslednje leto. Tam bom v službi, 
skupaj bomo  s prijatelji in drugimi občani. Radi se bomo imeli in 
svojo enoto.
Moji sošolci pa  si za prihodnost želijo:
• da bi delal v VDC-ju v Litiji.
• da bi delala v kuhinji.
• da bi imel službo in prevoz.
• da bi imela fanta.
• da bom zaslužil denar.
• da bi šel na tekmovanje MATP.
• da bi šla s prijatelji na morje.
Vsem zbranim mladim parlamentarcem želimo, da bi se vsi njihovi 
načrti za prihodnost uresničili.

OTROŠKI PUSTNI ŽIV ŽAV 2017
Na pustno soboto smo izvedli že šesti otroški živ žav. Ponovno se 
je v Športni dvorani Litija zbralo veliko število najmlajših litijskih 
pustnih šem (cca. 1300). Dvorano so dodobra ogreli ptujski Kurenti 
in naredili odličen uvod v čarovniško predstavo. ČAROVNIK JOLE 
– COLE je navdušil polno dvorano obiskovalcev. Litijsko-šmarska 
zasedba Pikolovci je z najmlajšimi prepevala priljubljene otroške 
in plesne pesmi. Na koncu smo zaplesali s plesno šolo Aleksandre 
Košir. Upamo, da se tudi prihodnje leto vidimo v tolikšnem številu. 
Najlepše bi se zahvalili Čarovniku JOLE - COLE, glasbeni skupini 
Pikolovci, Aleksandri Košir in mnogoštevilnim prostovoljcem brez 
katerih živ žav ne bi bil to kar je. Hvala tudi Mestni skupnosti Liti-
ja za krofe, s katerimi so se na koncu prireditve posladkale male 
šeme ter seveda zahvala vam malčkom, da ste se zabavali z nami!

LINKEDIN  z DRUŽBENIM OMREŽjEM DO NOVIH 
PRILOŽNOSTI

Sreda, 19.4. ob 17.00 v MC Litija
Zakaj je LinkedIn zanimiva priložnost za vse iskalce zaposlitve, 
kako ga uporabljati in kako si povečati možnosti v procesu iskanja 
službe, bodo osrednje tematike predavanja in delavnice v Mladin-
skem centru Litija.
Urnik: 17:00 - 18:00 Predavanje: LinkedIn - Z družbenim omrežjem 
do novih priložnosti
18:00 - 19:30 Delo na posamičnih LinkedIn profilih (vzpostavitev, 
priprava tekstov, povezovanje, nastavitve).
LinkedIn je edino omrežje, ki se prvotno osredotoča na poslovno 
mreženje. V nasprotju z ostalimi omrežji, gre tu za profesionalno 
usmerjeno vsebino, kjer se lahko povezujete z ljudmi iz svoje stroke 
na spletu in si gradite svoj profesionalni spletni ugled. Zato si vze-
mite čas in ga izpolnite kot se spodobi. Saj menda tudi življenjepisa 
ne pošiljate naokoli še iz leta 2008...
Delavnica je primerna za vse, ki si želite povečati svoje zaposlitve-
ne možnosti in je brezplačna. Na delavnico se lahko prijaviš na 
info@mc-litija.si do petka 14.4.2017.
Delavnico bo vodil Janez Lipec iz PUNKTcc – Laboratorij za krea-
tivne industrije. 

DAN zA SPREMEMBE
Dan za spremembe 2017 bo potekal v soboto, 8. aprila.
Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z 
namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju 
potreb določene skupnosti. Slovenska filantropija spodbuja aktiv-
no participacijo pri projektih ter razvijanje medsebojnega sodelo-
vanja. Tako že vse od leta 2010 v začetku pomladi skušajo prebi-
valce Slovenije nagovoriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo 
rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se o prosto-
voljstvu ne le pogovarjamo, ampak se lotevamo konkretnih dejanj.
Letos se bodo v okviru 8. Dneva za spremembe po vsej Sloveniji or-
ganizirale akcije, ki bodo spodbujale in širile sodelovanje. Povezana 
ekipa bo s pripravo posamezne akcije odgovorila na aktualne težave 
in potrebe v svoji skupnosti z mislijo na realne možnosti za izvedbo.
V Litiji Dan za spremembe začnemo že 7. aprila, v skupnostnem 

sadovnjaku na Maistrovi ulici, kjer društvo Slomo vabi na sezonska 
dela v sadovnjaku. V soboto, 8. aprila, pa Mladinski center Litija 
vabi na urejanje okolice, dvoriščno razprodajo in izmenjevalnico se-
men. Za več informacij spremljajte mclitija.si.
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URADNI ČAS OGLEDOV:
ponedeljek in sreda: 10h –12h in 17h -19h; sobota: 10h -12h

Informacije in najave skupin: 
gsm: 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

PRIBLIŽEVANjA z MINISTROM zA 
KULTURO g. ANTONOM PERŠAKOM

Na februarskih (22.2.2017) Približevanjih smo 
gostili prvega kulturnika v državi, ministra za 
ku l t u r o , 

g. Antona Peršaka, ki je z nami 
delil svoje bogate izkušnje s 
področja kulture in politike. V 
Trzinu si je pridobil zaupanje in 
spoštovanje tamkajšnjih prebi-
valcev, saj je uspešno župano-
val kar 4 mandate. Bil je tudi 
predsednik slovenske podru-
žnice pisateljskega združenja 
PEN in je avtor številnih knjig. S svojo sproščenostjo, neposredno-
stjo in iskrenostjo ter zanimivimi zgodbami je na navzoče naredil 
zelo močan vtis.

V KULTURNEM CENTRU GOSTUjE LITIjSKA LIKOVNA 
UMETNICA MARIjA URANKAR MURN – MIŠA

V ponedeljek, 27. februarja 2017, smo bili v Kulturnem centru priča 
prijetnemu kulturnemu dogodku ob odprtju likovne razstave litij-
ske umetnice Marije Urankar Murn. V avli bo do konca aprila na 
ogled razstava likovnih del in “ready made” umetnin z naslovom 

Jaz, Miša. Miša je članica 
društva LILA Litija, izbor 
del je naredil njihov men-
tor g. Zoran Poznič. Do-
godek sta z glasbo obo-
gatila instrumentalista 
Duo  Samo in Barbara iz 
Primorske. V svet poezije 
pa so nas ponesli Magda 
Groznik, Dina Delič in 

Urh Props. O delu umetnice je spregovorila predsednica društva 
LILA Litija, ga Joža Ocepek, ki nas je popeljala skozi Mišino barvi-
to umetniško ustvarjanje. Lepo vabljeni k ogledu vsak delovnik od 
8.00 – 12.00 oz. po dogovoru in popoldan, v času prireditev.
Ogled razstave je možen vsak delovnik od 8.00-12.00, v času po-
poldanskih oz. večernih prireditev ter po dogovoru na 041-992-143. 

OTROŠKE MATINEjE
GNILKO IN zDRAVKO: V soboto, 25. marca, nas bo obiskalo Gle-
dališče Smejček. Z njimi se bomo zabavali ob predstavi Gnilko in 
Zdravko. 
SKRINjICA ŽELjA: V aprilu se bomo srečali v soboto, 22.4.2017. V 
predstavi Skrinjica želja nas bo navduševal Sten Vilar. 
Predstave se pri nas pričenjajo ob 10. uri, dolge so približno 35 
min. Cena vstopnice je 3,5€. Najmlajše razveselimo tudi z bon-
bončki ali pobarvankami. Lepo vabljeni!

GLEDALIŠKI ABONMA  DODATNA – GRATIS PREDSTAVA 
IZREDNI TEATER ŠKUD TOMBAS bo za naše abonente svojo le-
tošnjo predstavo izvedel v četrtek, 23. marca 2017, ob 19.30. O 
predstavi: Zagonimo Slovenijo je satira o slovenskem podjetniškem 
duhu in boju posameznikov, da bi se iz bledega vsakdana prebili do 
finančne uspešnosti. Skozi zgodbo lastnice planinske koče Metke 
in njenega priložnostnega priležnika Voranca nekdanjo sliko Slo-
vencev kot marljivega in prizadevnega naroda z jasnimi moralnimi 
vrednotami sooči s sodobnim individualističnim, izrazito materialis-
tičnim in v svet globalnega gospodarstva vpetim pogledom mlajše 
generacije. Metka se mora tako odločiti ali naj tradicijo hribovske-
ga življenja rešuje na tradicionalen način ali naj raje sledi Vorancu, 
idejam lokalnega podjetniškega inkubatorja in poslovnim priložnos-
tim, ki jih ponuja mednarodni podjetnik par excellence Lovro, ter 
namesto na vikend turizem raje stavi na to, da bi svojo razpadajočo 
brunarico razvila v mednarodno korporacijo, in hkrati zablestela v 
televizijski oddaji o zagonskih podjetjih – Zagonimo Slovenijo.
Besedilo in režija: Marko Djukić
Igrajo: Branka Hočevar, Urh Props, Žiga Rappl, Maša Soršak, Ro-
man Tišler, Tanja Les, Gal Mavretič, Maks Kovič, Renata Jančar, Neli 
Mlinar in Clavdia Horvat k.g.
Kratek opis skupine. Gledališka skupina Izredni teater društva 
Tombas iz Litije deluje od oktobra 2007. V tem času je uprizorila 
šest celovečernih gledaliških predstav in prejela več nagrad v okvi-

ru izbora za Linhartovo srečanje, ki ga organizira Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti. zagonimo Slovenijo je že peta predstava, ki 
bo izvedena v okviru abonmaja Kulturnega centra Litija.
Abonenti vabila prejmete po pošti. 
PRIBLIŽEVANjA  modra soba Kulturnega centra Litija – ob 19h
V ponedeljek, 27. marca 2017, se bomo srečali z BLAŽKO MÜLER 
POGRAJC
Doktorica s področja jezikoslovja se ukvarja z mnogočim. Je lekto-
rica za portugalski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
ukvarja se s poučevanjem moderne portugalščine, književnosti v 
portugalskem jeziku in luzofonske civilizacije. Vrsto let je plesala v 
gledališki skupini Betontanc, poznamo jo kot voditeljico na TV Slo-
venija. Še vedno dela v gledališču, kot dramaturginja in pisateljica 
dramatizacij. Je književna prevajalka, v slovenščino je prevedla več 
del Paula Coelha in roman Budimpešta Chica Buarqueja. 
V ponedeljek, 10. aprila 2017, bomo gostili MITJO FERENCA
Dr. Mitja Ferenc je zgodovinar, predavatelj na Filozofski fakulte-
ti, raziskovalec slovenske novejše zgodovine in že od leta 1990 
član vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 
Najbrž pa ga večina pozna kot muzikanta oz. pevca ansambla 
Prifarski muzikanti in kot partnerja novinarke in tv voditeljice 
dr. Rosvite Pesek. 

RAzSTAVA V POČASTITEV  
65 LETNICE MESTA LITIjA

V sredo, 29. marca, ob 18. uri, bomo v 
Mestnem muzeju Litija odprli fotografsko 
razstavo Petra Nagliča, predvojnega foto-

grafa iz Šmarce pri Kamniku. Njegovo obširno bogato zapuščino 
je čisto po naključju odkril njegov vnuk Matjaž Šporar in jo sedaj z 
vsem spoštovanjem ob pomoči Slovenskega etnografskega muzeja 
ureja in predstavlja javnosti. V Nagličevi zbirki je tudi večje število 
fotografij iz Litije in njene okolice, ki so zanimivo pričevanje o Litiji 
v 30. letih 20. stoletja.
12. aprila bo naše mesto obeležilo 65. obletnico, kar je bila Litija 
tudi uradno razglašena za mesto.

PREDAVANjE  GOSPODjE jABLANIŠKI: zGODOVINA 
PLEMIŠKEGA RODU APFALTRERjEV 

Skozi zgodovino se je v slovenskih deželah pojavilo mnogo plemi-
ških rodbin. Ena izmed najstarejših in najimenitnejših na naših tleh 
je bila rodbina Apfaltrer, ki se na Kranjskem prvič omenja v 13. sto-
letju. Morda je za Litijane še toliko bolj zanimiva, saj je njihov ma-
tični grad v srednjem veku stal v neposredni bližini Litije. Zgodovina 
Apfaltrerjev je tesno prepletena z zgodovino dežele Kranjske od di-
nastičnih bojev, turških vpadov do kmečkih puntov. Naši sokrajani 
so skozi stoletja zavzemali pomembne funkcije v deželni upravi in 
vojski, njihov rod pa je vedno odražal vse značilnosti življenja ple-
miškega stanu. Rod Apfaltrerjev je v naših krajih vztrajal kar sedem 
stoletij, ko jih je vihra druge svetovne vojne in povojnega nasilja 
za vedno pregnala iz našega prostora. Kljub temu je bila njihova 
vloga v ožjem litijskem in slovenskem prostoru dovolj pomembna, 
da zaslužijo posebno pozornost.
Predavanje, ki ga bo pripravil naš someščan, Tim Šteferl, študent 
veterine in ljubiteljski zgodovinar, bo v četrtek, 6. aprila, ob 18. uri, 
v predavalnici Mestnega muzeja Litija.

KULTURNOzGODOVINSKA POT »PO STOPINjAH 
ČOLNARjEV«

V soboto, 1. aprila 2017 (NI ŠALA!!!) bomo ponovno organizirali 
voden sprehod po kulturno-zgodovinskih kotičkih Litije. Zbor in pri-
četek bo pred Mestnim muzejem Litija, CKS2, ob 10. uri. Pot traja 
slabi 2 uri in je primerna tudi za družine z otroki.

»LITIjSKI PUSTNI KORzO«
Pust je že mimo, a do 28. marca si je v Mestnem muzeju Litija še 
možno ogledati razstavo o najbolj uspelih in zabavnih domislicah 
nekdanjih litijskih karnevalov, ki so ime Litije ponesli daleč po Jugo-
slaviji in Litijanom prilepili oznako najbolj hudomušnih in duhovitih 
Slovencev.

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIjA

TOR 21.3. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA
SRE 22.3. 18.00 KONCERT NAJMLAJŠIH UČENCEV »JAZ PA GREM NA ZELENO TRAVCO« KULTURNI CENTER LITIJA

ČET 23.3.

16.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA GABROVKA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARTNO
19.00 5. INTERNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA - ŠMARTNO DVORANA GŠ LITIJA - ŠMARTNO
19.30 ABONMA: ZAGONIMO SLOVENIJO; IZREDNI TEATER ŠKUD TOMBAS KULTURNI CENTER LITIJA
19.30 GLEDALIŠKA PREMIERA TEATRA 16: VINKO MöDERENDORFER »OBISKI« ŠPORTNA DVORANA GIMNAZIJE LITIJA

PET 24.3. 18.30 PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU DVORANA NA POLŠNIKU
19.00 OTVORITEV RAZSTAVE STANE VIDMAR MC LITIJA

SOB 25.3. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: GNILKO IN ZDRAVKO KULTURNI CENTER LITIJA
NED 26.3. 17:00 PREDSTAVA DOM ZA OSTARELE OBČANE; PRIREDBA PO KNJIGI DOM DOM TONETA PARTLJIČA DVORANA RIBČE

PON 27.3. 18.00 RAZSTAVA MALE LILE IN CICI LILE KNJIŽNICA LITIJA
19.00 PRIBLIŽEVANJA: DR. BLAŽKA MÜLLER POGRAJC KULTURNI CENTER LITIJA

TOR 28.3. 19.00 POTOPIS: KATARINA HOČEVAR-JUŽNA AFRIKA KNJIŽNICA LITIJA

SRE 29.3. 18.00 RAZSTAVA: »LITIJA V OBJEKTIVU PETRA NAGLIČA« - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA IZ 30. LET 20. STOLETJA 
V POČASTITEV PRAZNIKA MESTA LITIJE MESTNI MUZEJ LITIJA

ČET 30.3. 19.00 ZANIMIVA ZNANOST: DR. JERNEJ KOTAR, ZGODOVINAR KNJIŽNICA ŠMARTNO
PET 31.3. 19.00 MATURANTSKI PLES DIJAKOV GIMNAZIJE LITIJA ŠPORTNA DVORANA GIMNAZIJE LITIJA

SOB 1.4.

10.00 KULTURNO-ZGODOVINSKA POT »PO STOPINJAH ČOLNARJEV« START PRI MESTNEM MUZEJU LITIJA

18.30 POZDRAV POMLADI DVORANA V ZADRUŽNEM DOMU V 
JEVNICI

19.00 LETNI KONCERT TAMBURAŠKEGA ORKESTRA ŠMARTNO KULTURNI DOM, ŠMARTNO
PON 3.4. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA VAČE

TOR 4.4. 17:30 ARHITEKTURNI NASVET MC LITIJA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA

ČET 6.4.

16.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA GABROVKA

18.00 PREDAVANJE - GOSPODJE JABLANIŠKI: ZGODOVINA PLEMIŠKEGA RODU APFALTRERJEV  (TIM 
ŠTEFERL) MESTNI MUZEJ LITIJA

18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARTNO
PET 7.4. 19.00 NEMŠKI VEČER Z WIEBKE MC LITIJA
PON 10.4. 19.00 PRIBLIŽEVANJA: MITJA FERENC KULTURNI CENTER LITIJA
TOR 11.4. 17.00 VELIKONOČNA USTVARJALNA DELAVNICA: ZAJČKI MC LITIJA
ČET 13.4. 17.00 VELIKONOČNA USTVARJALNA DELAVNICA: PIRHI MC LITIJA
SOB 15.4. 20:00 PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE F52 - ROCK KONCERT DECK JANIELS, PARTIJA IN KLT BIKS BAR - LITIJA
TOR 18.4. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA

ČET 20.4.
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARTNO
19.00 RAZSTAVA MOZAIKOV IN VITRAŽEV: ANDREJ HOSTNIK KNJIŽNICA ŠMARTNO
19.00 6. INTERNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA - ŠMARTNO DVORANA GŠ LITIJA - ŠMARTNO

PET 21.4. 18.00 NOČ KNJIGE, ZAKLJUČEK BZ SRČNI BRALEC, GOSTJA PREVAJALKA TINA MAHKOTA KNJIŽNICA LITIJA

SOB 22.4. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: SKRINJA ŽELJA – STEN VILAR KULTURNI CENTER LITIJA
19.00 LETNI KONCERT LJUDSKIH PEVK IN GODCEV Z GOSTJAMI: KNAPOVSKE PUNCE IZ ZAGORJA DVORANA NA POLŠNIKU

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si

PRIBLIŽEVANjA
Že v prejšnji številki smo najavili obisk prevajalke, 
dr. Blažke Müller Pograjc v Litiji. Je doktorica s 
področja jezikoslovja, ukvarja se z mnogočim. Je 
lektorica za portugalski jezik na Filozofski fakulteti 

Univerze v Ljubljani, pedagoško se ukvarja s poučevanjem moder-
ne portugalščine, književnosti v portugalskem jeziku in *luzofonske 
civilizacije. Vrsto let je plesala v gledališki skupini Betontanc, poz-
namo jo kot voditeljico na TV Slovenija. Še vedno dela v gledališču, 
kot dramaturginja in piska dramatizacij. Je književna prevajalka, v 
slovenščino je prevedla več del Paula Coelha in roman Budimpešta 
Chica Buarqueja. Objavlja članke v domačih in tujih revijah. Je so-
avtorica univerzitetnega učbenika za portugalski jezik Opisi in pri-
merjave – poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi 
ponazoritvami v slovenščini v izdaji Znanstvene založbe Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani pa tudi avtorica žepnega portugalsko-
-slovenskega slovarja. Predava portugalski jezik, evropsko in bra-
zilsko varianto. Na Približevanja v Kulturni center Litija bo prišla v 
ponedeljek, 27. 3. ob 19. uri. (*Luzofonija je skupnost okrog 230 
milijonov portugalsko govorečih ljudi, razširjenih po vsem svetu. 
Držav, katerih uradni jezik je portugalščina, je 8 . )

POTOPIS O jUŽNI AFRIKI
Na potopisnem predavanju se bomo odpravili na jug Afrike, natanč-
neje v Južnoafriško republiko, Lesoto in Svazi, na hitro pa bomo po-
kukali še v Bocvano in Namibijo. Z najetim terencem se je Katarina 
Hočevar s fantom popeljala po vseh lepotah tega dela sveta: od 
puščave preko visokih gora do oceana, in potem nazaj od oceana 
preko kanjonov do savan. Spoznali boste afriške divje živali, srečali 
najbolj prijazne in vedno nasmejane ljudi, se vzpeli na impozanten 
in tudi izredno zahteven vrh v Zmajevih gorah, se branili pred opi-
cami in škorpijoni ter opazovali najlepše sončne zahode. Potopisno 
predavanje bo v torek, 28. 3. 2017, ob 19. uri, Knjižnica Litija

RAzSTAVA CICI LILE IN MALE LILE 
Ob materinskem dnevu vas najmlajši člani društva LILA vabijo na 
ogled svojih del, ki so nastajala pod mentorskim vodstvom Danijele 
Kunc, Anite Vozel in Jože Ocepek. Na ogled bodo slike in grafike. 
Vabljeni na odprtje v ponedeljek, 27. 3., ob 18. uri, v Knjižnico Litija. 

zANIMIVA zNANOST V KNjIŽNICI ŠMARTNO 
Projekt, ki poteka že drugo leto bo tokrat v goste pripeljal dr. Jer-
neja Kotarja. Predstavil bo doktorat z naslovom: Deželnoknežja 
oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburške-
ga. Doktorska disertacija se posveča vprašanju razvoja in ustro-
ja deželnoknežje oblasti in uprave na Kranjskem. Predavanje bo v 
Knjižnici Šmartno, v četrtek, 30. marca ob 19. uri. 

NOČ KNjIGE, zAKLjUČEK NEMŠKE BRALNE  
zNAČKE zA ODRASLE

Od novembra 2016 do aprila 2017 bodo bralci prebirali dela avtor-
jev, ki pišejo v nemškem jeziku. Na voljo je bilo prek 40 romanov 
in poezija. Na čajanki v februarju so bralci analizirali prebrana dela, 
ki so značilna za narodno identiteto avtorjev. V Knjižnici Litija se 
bomo z bralci srečali 21. 4. 2017, ob 18. uri, na dan ko bo v Sloveniji 
potekala Noč knjige. V goste bomo povabili prevajalko iz nemščine, 
Tino Mahkota. Posebno pozornost smo namenili prevajalcem, saj 
brez njihovih prizadevanj Slovenci ne bi brali največjih avtorjev in 
ne bi vsaj za ščepec sledili svetovnemu založništvu. »To noč naj 
knjige in njihove bralce obsije zvezdna svetloba, kajti: “Šele po-
noči izveš/ koliko zvezd/ je vrh neba./ Koliko bratov čutiš/ sredi 
srca.” (Srečko Kosovel) Naj živi knjiga! Naj živimo bralci!« (vir: 
http://2017.nocknjige.si/)  Aleksandra MAVRETIČ

MOj NOVI DOM 
Po dolgem pričakovanju sem se decembra 2016 preselila 
iz Ljubljane v Oskrbovano stanovanje v SVC Litija. Tu se 
mi je življenje popolnoma spremenilo. Prišla sem v prije-
tno okolje sosedov, kot tudi kraja samega, tako v raznih 

lokalih in ustanovah, sem bila opažena kot nova krajanka in komu-
nikacija je takoj stekla. To pa starejši zelo potrebujemo..
En dogodek me je še prav posebno presenetil. Prvič v svojem 90 
letnem življenju me je odpeljal k zdravniku Reševalec. Zjutraj me je 
prijazno poklical, če sem pripravljena, naker me je odpeljal v Oče-
sno kliniko v Ljubljano, tam vse formalnosti uredil za mene in nato 
srečno odpeljal domov. Vse to je potekalo v skrbnosti in prijaznosti.
Hvala prijaznemu Reševalcu, ki je dne 27. februarja ob 7 uri zjutraj 
imel službeno vožnjo v Ljubljano. Še en dokaz, da se dobro vrača z 
dobrim. Vse, kar sem jaz nekoč v aktivnem življenju storila dobrega 
mnogim, se mi sedaj vrača.  Anica ČREŠNOVEC



7DRUŠT VA  /  DOGODKI Marec 2017

NA ZALOGI: ŠE NEKAJ TESTNIH VOZIL.

OPEL ASTRA 1.4 TURBO INNOVATION ONSTAR
Letnik: NOVO, prevoženih 5 km, rdeča bar-
va, bencinski motor, 1399 ccm, 92 kW (125 
KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

Pokličite za ceno!
OPEL ASTRA Sports Tourer 1.6 CDTI 
Innovation StartStop OnStar Letnik: NOVO, 
črna kovinska barva, diesel motor, 1598 ccm, 
100 kW  (136 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

Pokličite za ceno!

OPEL ASTRA 1.7 CDTI Enjoy FLEXFIX SISTEM
Letnik: 2010, teh. pregled: 04/2018 prev. 212523 km, svetlo modra kovinska barva, diesel 
motor, 1686 ccm, 81 kW  (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

6.880,00 EUR

OPEL CORSA 1.4 Color Edition Le-
tnik: NOVO, prevoženih 5 km, rdeča barva, 
bencinski motor, 1398 ccm, 66 kW (90 
KM), ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA.

Pokličite za ceno!
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Enjoy  Letnik: 
2004, prev. 152000 km, srebrna kov. barva, 
diesel motor, 1686 ccm, 74 kW (101 KM), ročni 
menjalnik (5 pr.), vozilo je karambolirano.

Pokličite za ceno!

NOVICE Iz PLANINSKEGA  
DRUŠTVA LITIjA 

11.2.2017 se je 36 članov sekcije Sokol iz vasi 
Lipa povzpelo na Trstelj, ki se razteza med Vipav-
sko dolino in Krasom. Ob vračanju z vrha so se 
ustavili še v Stjenkovi koči, nato so si v spremstvu 
članov jamarskega društva Kostanjevice na Krasu 

ogledali še tri kraške jame: Lojzetovo, Klobasjo in Krompirjevo. 
Po ogledu jam so izlet zaključili v vinarstvu Ščuka, kjer so jim 
pripravili okusno malico.
12.2.2017 se je 9 planincev podalo na 1.931m visoko Trupejevo 
poldne. V težkih snežnih razmerah so po 4 urah dosegli 1.900m 
višine, nato pa so se zaradi visokega snega morali vrniti. Izlet sta 
vodila Vito Bukovšek in Franc Intihar.
Planinska sekcija «Sokol« je dne 18.2.2017 organizirala pohod na 
Debenji (Debni) vrh, Žagarski vrh in Mali vrh (Trebeljevo), ki se ga 
je udeležilo 23 pohodnikov. Pohod so začeli v Zalogu, skupno pa 
so hodili 7 ur.
V soboto 18.2.2017 so se člani planinske sekcije Sava odpravili 
na 878m visoko Reber, hrib nad Trojanami. 21 pohodnikov je pot 
začelo v vasi Kolovrat. Po uri in pol hoje so prispeli do vrha in 
razglednega stolpa, s katerega je lep razgled na okoliško hribovje. 
Sestopili so na Trojane.
V soboto 25.2.2017 je bil organiziran 21. Pohod Franca Štrusa. 
Poti od Senožeti do Ihana se je udeležilo približno 70 pohodnikov 
večino iz našega društva, prišli pa so tudi planinci iz sosednjih pla-
ninskih društev. Kot je že tradicija so se pohoda udeležili tudi svoj-
ci Franca Štrusa. Na proslavi na Oklem je govoril član državnega 
zbora g. Komal Shaker. Vodja pohoda Marjan Jug je pohodnike na 
štartu počastil s pustnimi krofi.
Načrtovani izleti in akcije v marcu in aprilu2017. 
• 11. 3. 2017 – Kamnik in Hom (sekcija Sokol) 
• 18. 3. 2017 –  Primorska – pohod Srečka Kosovela (sekcija So-

kol)
• 18. 3. 2017 – Kršičevec (sekcija Sava)
• 19. 3. 2017 – Občni zbor PD Litija na Jančah
• 25. 3. 2017 – Učka (sekcija Sokol)
• 1. 4. 2017 –  pohod po obronkih Jablaniške doline (sekcija So-

kol in družinska sekcija)
• 8. 4. 2017 – Bizeljsko (sekcija Sokol)
• 9. 4. 2017 – čistilna akcija Jevnica – Janče
• 15. 4. 2017 – Frata – Mirna Peč – Dobrnič (sekcija Sokol)
• 22. 4. 2017 – Blegoš (sekcija Sokol)
• 22. 4. 2017 – izlet v neznano (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu 
in na spletu http://www.pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

DOBRODELNI VEČER NA POLŠNIKU
V soboto, 18. februarja 2017, na Polšniku. „Dobrosrč-
nost dobro dene“ se je imenoval dogodek, na katerem 
smo povabljenci namesto za darilo darovali v dobro-
delne namene. Tejčka Vozelj je namreč praznovala in 

se je odločila, da bo letošnje praznovanje malo drugačno. Če imaš 
veliko srce, imaš ob sebi tudi dobre 
prijatelje. In vsak dober prijatelj je 
pripravljen narediti nekaj dobrega, 
če je namen dober. Z dobrodelnim 
nastopom so večer obogatili har-
monikar Jure Tori, Ansambel Črički, 
Ženska vokalna skupina Lipa Litija, 
bobnar Damir Pavlič (Bohem), pe-
vec in kitarist Polo Cajous (Haiti 
-Bled) ter Moški pevski zbor Polšnik. 
Po dvajsetih letih je skupaj zapel polšniški (včasih dekliški) kvintet, 
ki ga vodi Katarina Juvan, ob klavirski spremljavi Jureta Torija ter 
Nika Zore z ukulelo. S kitaristko Niko so zapele še Anja, Lana, Mia 

in Tinkara, ter 
pogumna mala 
pevca Lovro in 
Nik. Čestitke 
vsem za nepo-
zabne nastope! 
Vsak povabljen 
je pustil tudi 
svoj odtis na 
drevesu dobro-
delnosti, ki bo 
srčni organi-
zatorki večera 

Tejčki, vedno prinašal nepozabno lepe občutke. Veliko dobrih src 
je sodelovalo. HVALA VSEM. Zbranih je bilo 1800€, katere del bo 
namenjen Rdečim noskom, del pa za nakup defibrilatorja na Polšni-
ku. „Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed 
nas.“ je zapisala Tejčka. V torek (22.2.) pa je v organizaciji polšni-
ških zumbark, Tejčko na Polšniku presenetil in osrečil še odlični 
pevec Marko Vozelj, ki je plačilo za nastop prav tako namenil v 
dobrodelne namene.  Mateja SLADIČ-Vozelj

PREDAjA ABRAHAMOVEGA KLjUČA  
GENERACIjI 1967

Projekt Abrahamov ključ Srca Slovenije je postal že zelo odmeven. 
Zaradi dobrega poslanstva se mu pridružuje vedno več 'Abraha-
mov' iz različnih krajev Slovenije. V soboto, 25.2.2017 sta na Veliki 
Preski ( Polšnik) prevzela ključ letošnja slavljenca dr. Milan Brglez iz 
Logatca in Vrtačnik Bojan iz Slivne. Kot kaže pa se bo v prihodnjih 
dneh priključilo še večje število aktivnih udeležencev.
Za posebej slovesen uvod so poskrbeli ''grajska gospoda'' iz šta-
jerskega gradu Statenberg in iz Dežele Jurija Vege. Kot je bilo pove-
dano so v zgodo-
vini dobrodelni 
dogodki izjemno 
zaznamovali slo-
venski prostor. 
Skupaj smo si 
ogledali prezen-
tacijo že osem 
let trajajočega 
projekta Abraha-
mov ključ Srca 
Slovenije. Ob ču-
doviti spremljavi 
glasbenice Ve-
sne Marinko in dobri pogostitvi domačih gostiteljev, je prijeten  ve-
čer trajal pozno v noč. Majdin kruh, pustni krofi in dobra kapljica pa 
so naredili med prijatelji še malo pustnega vzdušja.
Pričelo pa se je z »Zgodbo o povezovanju ljudi v skupno kompozi-
cijo«. Na Polšniku je 25. in 26. junija 2009 potekalo veliko skupno 
praznovanje generacije 1959 , 50 Slovenk in Slovencev, ki so pra-
znovali svoj 50. rojstni dan. Vsak izmed slavljencev je prispeval za 
nakup novih orgel v cerkvi na Polšniku, ki se je tedaj že uveljavila 
kot ena najbolj inovativnih vasi v srednji Evropi. 
Namen projekta je spodbujati sodelovanje med civilno družbo in 
gospodarstvom, povezovati in spodbujati izmenjavo znanj posame-
znikov ter tako ustvarjati priložnosti za nove ideje in dejavnosti. 
Lahko se mu pridružite tudi vi. 
S projektom se med drugim širi tudi turistična prepoznavnost na-
šega območja, zato ga medijsko in organizacijsko podpira Razvojni 
center Srca Slovenije.
Več o projektu na spletnih straneh.

Jože KOS

LITIjSKI KARNEVAL 2017 
Tudi letos je mesto Litija zaživelo v pustnih dneh. Zvrstilo se je kar 
nekaj pustnih prireditev. 23/2- na debeli četrtek je potekalo tek-
movanje za naj »krof« v turistično informativnem centru Litija. Ta 
laskavi naslov za »krof« je letos dobila Marinka KOLEDNIK. 24/2-
2017 ob 18. uri je bila v mestnem muzeju Litija otvoritev razstave 
»Pustni karneval v Litiji nekoč«. Na razstavi so bile prikazane foto-
grafije s preteklih pustnih karnevalov, Helena HAUPTMAN pa je na 
kratko orisala zgodovino pustnih karnevalov v Litiji. Po tej kratki 
predstavitvi pa je bil prikazan kratki film s pustnega karnevala iz 
leta 1959, ko se je pustnega karnevala udeležila kitajska delega-
cija.
V soboto 25/2-2017 ob 10, uri se je v športni dvorani začel otroški 
živ žav, kjer so se otroci predstavili v pustnih maskah. Program je 
bil pester saj so otroci dvorano zapolnili do zadnjega kotička.
Ob 15, uri pa je pustna povorka krenila iz parkirišča pri trgovini 
»Lidl«, po Rozmanovem trgu do športne dvorane, kjer je bil zaključek 
in razglasitev najboljših skupin, ki so sodelovale v povorki. V karne-
valski povorki je 
sodelovalo mno-
go skupin iz Litije 
in drugih krajev 
med katerimi je 
bila zelo številč-
na skupina »Ku-
rentov«, »Bacek 
Jon«, Račka vla-
da, Vinska vojna 
za teran, Copr-
nice iz Cerknice, 
Zaporniki sodnije, Ledeno Kraljestvo in druge skupine. Povorko 
pa sta popestrila »ruski predsednik Putin in ameriški predsednik 
TRUMP.
Spoštovani občani pred 58 leti je litijski karneval obiskala močna 
kitajska delegacija, sedaj pa dva predsednika svetovnih velesil žal 
za sklepanje dogovorov ni bilo časa.
Sobotno popoldne je bilo lepo sončno, prav prijetno spomladansko 
vreme, ki je stanovalce zvabilo na ogled prireditve, prav tako pa 
obiskovalce z drugih krajev, kar je bilo lepo vidno po parkiranih av-

tomobilih v okolici 
prireditve.
Med obiskovalci 
je bilo mnogo naj-
mlajših oblečenih 
v pustne obleke 
in maske, prav 
tako pa je mnogo 
najmlajših sode-
lovalo v pustni 
povorki.
Ko se ozremo na-

zaj v zgodovino karnevalov v Litiji, današnjih karnevalov ne moremo 
primerjati s karnevali, ki so bili organizirani v tistem času.
Samo spomini- pobirala se je vstopnina, delovne organizacije, kra-
jevne skupnosti, gasilci, šole in vrtci so pripravljali svoje skupine. 
Priprave skupin so trajale kar nekaj tednov in ni bilo problema za 
material ali denar. Mesto je bilo okrašeno v pričakovanju ljudi, ki 
so prihajali iz vseh koncev Slovenije, ki so vedno napolnili Litijo saj 
je povorka potekala iz desnega brega preko savskega mostu po 
Cankarjevi cesti mimo »Restavracije Pošta« in nato nazaj na desni 
breg, kjer je bil zaključek . Obiskovalci so radi prihajali v Litijo in 
nato z lepimi občutki in vtisi odhajali domov ter se naslednje leto 
zopet vračali.
Toda v tem času je Turistično društvo Litija pod vodstvom predse-
dnika Avgusta ŠPATA zbiralo denar od karnevala, veselic, ki so jih 
organizirali in nato vlagali v obnovo gradu Bogenšperk, danes pa 
se bori za golo preživetje. Zato mora kot glavni in edini sponzor 
pustnega karnevala to nalogo prevzeti občina Litija. Zato se lahko 
vodstvu občine in vsem sodelujočim iskreno zahvaljujemo, da se ta 
tradicija ohranja.  Ciril GOLOUH

Kritika:                                KARNEVAL
Identiteta je občutek, da smo del nečesa, kamor resnično sodimo. 
(Našli smo sebe.) Vse kaže, da nisem edini norec v naši občini. 
Litijska občina za vseh norcev god priredi godovanje – karneval, 
ki se ga norci in naši feni množično in z veseljem udeležimo. To 
pa je nekaj za našo dušo! Končno ni potrebno igrati svoje resne 
vloge v službi, na cesti in povsod! To je terapevtski čas, ko posta-
nemo tisto, kar v resnici čutimo; to potrebujemo. Večkrat, ko si to 
privoščimo, več smo naredili za svoje zdravje. Od kar to vem, sem 
neomajno odločen: bom kar 
nor ostal in pika! 
Bil sem iz skupine kozjih 
pastirjev (www.vace.si/me-
eeelanija.pdf) in videl: Pust-
ne šeme so tudi gledalci; 
vsi smo eno; povsod smeh; 
vzkliki: »Ostanite takšni, kot 
ste!«; spet smeh; ples; pos-
kakujoče starejše in mlajše 
dame v seksi kostumih s 
perjanicami; glasba in napo-
vedovanje iz zvočnikov; streljanje s topom v vojni za teran; prepe-
vanje; množica gibajočih barv; veliiike karikirane nihajoče glave vo-
diteljev; godba – zaporniki; tla se tresejo; zvonci kurentov; dvorana; 
Kingstoni; rezervirane mize; klobase kvalitete 1a‘ (ena a s črtico); 
zabava …
Dolgo časa sem razmišljal, kako je možno, da je izrek, ki ga je pri-
beležil naš veliki Vačan, etnolog in slavist Etbin Bojc: »Bog daj nor-
cem pamet, meni pa denarja!« nastal v naši občini Litiji. No, potem 
sem se pa domislil: »Eh, saj to je bilo takrat, ko so Vače imele še 
svojo občino!« Od takrat sem miren.
Če kaj, potem karneval JE litijska identiteta! Norci in čarovnice pa 
praznujemo še jeseni na Bogenšperku. 
Kaj pa maškare na Vačah? www.vace.si/malemaskare.htm 
Rad nas imam! Bolj ko sem star, bolj sem nor, ker vem, kaj nas 
osrečuje …  Zvonček Norček
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 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV  
OBČIN LITIjA IN ŠMARTNO PRI LITIjI,  

SOCIALNO PODjETjE

DVODNEVNO POTEPANjE PO ISTRI
7. in 8. marca smo se z Agencijo Turizem Toni potepali po Istri.
Prvi dan smo si ogledali staro mestno jedro Poreča, ki ima bogato 
zgodovino. Pot smo nato nadaljevali do Rovinja, ki slovi kot roman-
tično istrsko mesto. Mesto je zgrajeno na otoku v značilnem sre-
dnjeveško–sredozemskem slogu in je umetno povezan s kopnim. 
Nad mestom bedi že od daleč vidna cerkev Sv. Evfemije z najvišjim 
zvonikom v Istri (63 m).
Po zajtrku smo krenili proti mestu, Motovun, ki je znano po tartu-
fih in odličnem vinu. Sledila je vožnja proti Roču, majhnem starem 
mestecu ob vznožju Čičarije. 
Sprehodili smo se tudi skozi najmanjše mesto na svetu Hum (17 
prebivalcev). Zaradi »baby booma« v lanskem letu (5 rojstev), se 
število prebivalstva strmo dviguje in trenutno mesto šteje 27 pre-
bivalcev. Kljub rasti prebivalstva, pa še vedno ostajajo najmanjše 
mesto na svetu. V bližnji konobi smo se prepričali tudi, da je pri njih 
dobro domače vino, vendar ne tako kot naš Teran, domač pršut, 
olivno olje in še kaj »na žlico«. Okusili smo pravo istrsko mineštro. 
Polni lepih vtisov smo se domov vrnili v poznih večernih  
urah.

USTVARjALNE DELAVNICE
Na ustvarjalnih delavnicah, ki vsako leto potekajo od oktobra do 
aprila v prostorih društva, pridne roke naših deklet izdelujejo raz-
lične izdelke iz različnih materialov in tehnik (voščilnice, priložno-
stna darilca, darila za novoletne praznike in veliko noč). S pridi-
hom pomladi in velike noči so tudi letos že pripravile darilca za 
oskrbovance Doma Tisje in Medgeneracijskega središča Šmelc, 
ker jih vsako leto v tednu pred veliko nočjo člani Društva tudi  
obiščejo.
Člani, ki imajo status invalida, se vsako leto udeležujejo tudi ustvar-
jalnih delavnic, ki jih organizira ZDIS. Udeleženke delavnic nato 
pridobljeno znanje in spretnosti prenesejo na delo v delavnicah v 
Društvu, saj s tem pridobljene veščine s pridom uporabijo pri na-
daljnjem lastnem ustvarjanju. 
Na ustvarjalnih delavnicah, ki so namenjene predvsem druženju, 
pa ne nastajajo samo vrhunski izdelki, temveč je namen le teh tudi 
krepitev samopodobe invalidov in socialno vključevanje ter izme-
njava izkušenj in znanj, ki jih udeleženke pridobivajo skozi različna 
udejstvovanja. Znajo pa tudi poskrbeti za dobro voljo in prijetno 
razpoloženje.
Vsake nove obiskovalke, ki bi bila pripravljena torkovo popoldne 
preživeti v njihovi družbi, z vsaj malo smisla za ročna dela, bodo 
nadvse vesele. 
Vse naše člane in druge občane obveščamo, da imamo še ne-
kaj prostih mest za spomladansko strokovno ekskurzijo na 
Gorenjsko (31.3.) in za letovanje v Biogradu (od 2.9. do 9.9. 
2017) Tina in Mojca

VABILO
Člane društva upokojencev Litija, vljudno vabimo 
na letni zbor članov društva, ki bo v četrtek,

30. marca 2017, ob 16. uri, v sejni sobi  
Občine Litija.

D n e v n i   r e d :
1. Otvoritev in pozdrav predsednika, kulturni program  
2. Izvolitev organov zbora članov
     - delovnega predsedstva, 
     - verifikacijske komisije 
     - zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
3. Sprejem poslovnika o delu  zbora članov 
4. Poročila o delu društva v letu 2016
    - poročilo predsednika
    - finančno poročilo
    - poročilo nadzornega odbora
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava in sprejem poročil
7. Program dela društva za leto 2017
8. Finančni načrt društva za leto 2017
9. Razprava in sprejem programa in finančnega načrta za leto 2017
10. Podelitev priznanj društva
11. Beseda gostom
12. Pobude in predlogi članov društva 
13. Zaključek ob prigrizku in prijetnem klepetu

Člane društva vabim, da se letnega zbora udeležite in s tem izkaže-
te pripadnost društvu. 

Predsednica društva: Irena KRAMAR

jURČIČEV POHOD  VIŠNjA GORA – MULjAVA 
4.3.2017

Dne 4. 3. 2017 je bil štiriindvajseti Jurčičev pohod iz Višnje gore 
do Muljave. Tudi naša skupina planinske sekcije DU Litija, se je 
udeležila tega pohoda.
Lepo vreme, dovolj suha pot in številni pohodniki naredijo vzdušje 
in naenkrat si na cilju. Narava na dolenjskem je ena sama lepa 
preproga z zoranimi njivami, urejenimi nasadi in na vsakem hribčku 
cerkvica. Tudi spomladanskega cvetja ni manjkalo in lepo urejenih 
hiš. Na Muljavi pa je bil kulturni program, okrepčali pa smo se v 
gostilni Obrščak.
Med nami sta hodila že štiriindvajsetič dva naša člana, starosta 
neštetih poti in vodja današnjega pohoda, naš 85 letni Viktor 
Čebela in mlajša naša pohodnica Almira Jelnikar. Obema čestitamo 
za vztrajnost!  Zapisala: Mila GROŠELJ; Slike: Nuša ROZMAN
NAPOVEDNIK:
1.4.2017 Jablaniški pohod
6.4.2017 Opatija – Reka – Trsat
17.4.2017 Pohod okoli Slivne
22.4.2017 Bazovica - Sežana

dom tisje
TELESNA DEjAVNOST KOT zDRAVILO 

zA STAREjŠE – V MEDGENERACIjSKEM 
SREDIŠČU ŠMELC 

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnej-
ših dejavnikov za ohranjanje zdravja in prepreče-

vanja bolezni. Ugodni učinki redne telesne dejavnosti se kažejo na 
telesnem in duševnem počutju.
Redna telesna dejavnost:

- znižuje krvni tlak,
- znižuje raven krvnega sladkorja,
- znižuje raven škodljivega holesterola,
- zvišuje raven koristnega holesterola,
- zmanjšuje delež maščevja v telesu,
- zmanjšuje negativne posledice stresa,
- krepi srce in ožilje,
-  preprečuje redčenje kostne mase in zato zmanjšuje možnost 

zlomov (pomembno pri osteoporozi),
- vzdržuje mišično moč in gibljivost sklepov,
- izboljša kakovost življenja in življenje lahko celo podaljša.

Poleg vseh teh učinkov pa telesna dejavnost, ki vsebuje vaje za 
ravnotežje pri starostnikih preprečuje možnost padcev, pa tudi 
osamljenost in depresijo.
Vabimo vas, da se udeležite skupinske vadbe, ki je prilagojena sta-
rejšim in jo vodi fizioterapevtka. DOBIMO SE VSAK TOREK IN ČE-
TRTEK OB 10. URI V PROSTORIH FIzIOTERAPIjE DOMA TISjE V 
ENOTI LITIjA  ŠMELC. Cena je 5 EUR na obisk.
Bolečina spremlja različna bolezenska stanja in poškodbe. 
Njeno moč lahko zmanjšamo z uporabo zdravil in tudi z različnimi 
drugimi metodami, tehnikami in pripomočki. Najuspešnejša je prav 
gotovo fizioterapija, še posebno pri zmanjšanju kostno - mišičnih 
bolečin, po različnih poškodbah in nevroloških obolenjih. V naši 
fizioterapiji uporabljamo: TENS, BIOPTRON, LASER, ULTRAZVOK, 
INTERFERENCO, MAGNET. Izvajamo tudi različne vaje za rehabilita-
cijo po možganski kapi in drugih obolenjih. Storitve so samoplačni-
ške. Vse informacije so na voljo v recepciji Doma v Litiji, kjer se na 
storitve lahko tudi prijavite. Aleksandra AMON Mahkovic 

Dipl. fizioterapevtka, samostojna svetovalka

Iz zIME V POMLAD
Dom TisjeEnota Litija
Zima se poslavlja in toplo sonce nas vabi ven na zrak. V domu zato 
vsako jutro redno telovadimo, da bodo lažji naši koraki na spreho-
dih v bližnji park. Tam zelo radi posedamo, klepetamo, opazujemo 
naravo, vrvež na ulicah in obujamo spomine.
Na delavnicah smo izdelali okraske za Valentinovo. Za pusta smo 
si naredili maske, ki so bile zelo domiselne in lepe, čeprav smo 
uporabili le papir, 
karton, plastične 
vrečke in materia-
le iz narave. Tako 
smo na pustni to-
rek imeli veliko pu-
stno rajanje v naši 
kavarni Tisa. Prišle 
smo maske ribice 
z ribičem, sonč-
nice, spominčice, 
ajde, lipe, rožma-
rini ter naša čudo-
vita »miss kostanja«. Obiskale pa so nas tudi simpatične majhne 
maškare iz sosednjega vrtca »Ribica«. Tako smo vsi skupaj, male in 
velike maškare prepevale ob zvokih kitare, plesali smo »BANSE« in 

se sladkali s pecivom naših družabnic. 
V skupini za samopomoč Vijolice smo 
iz volne ustvarili čudovite ptičke, ki 
krasijo preddverje kavarne, saj z mese-
cem marcem prihaja med nas pomlad 
in Gregorjevo- saj veste, to je čas, ko 

se ptički ženijo in narava začenja cveteti. Počastili smo tudi 8. ma-
rec, dan žena, z damskim kotičkom, kjer smo se predstavnice ne-
žnejšega spola naklepetale ob kavi in piškotih. 
Drugače pa naš vsakdan bogatijo različne dejavnosti, popoldan pa 
igramo družabne igre in se družimo. Odštevamo že dneve do velike 
noči, snujemo okraske in prireditve ter se veselimo pomladi.
Tako nam v domu prijetno mineva čas in lahko rečemo, da nam je 
lepo!  B.V.

VSE jE V GLAVI
Društvo upokojencev 
Dole pri Litiji je na svojem 
rednem letnem zboru čla-
nov v mesecu februarju 
pregledalo delo v prete-
klem letu 2016 in podalo 
finančno poročilo. Člani 
so ugotovili, da je bilo 
delo korektno opravljeno, 

da so člani upravnega odbora zavzeto opravili svoje poslanstvo. 
Ker pa je bilo to volilno leto, smo nekatere posameznike zamenjali, 
medtem ko je predsednik ostal, to je Anton Sveršina. Ob pomoči 
blagajničarke Milice Vertot in tajnice Anice Kotar, naš pred-
sednik prizadevno opravlja 
to delo. Veliko je bilo dru-
ženja, športa, sodelovanja 
z ostalimi društvi v kraju, 
dobrih del za nemočne in 
pomoči potrebne člane. Re-
dno se udeležujemo tudi sej 
Zasavske pokrajinske zveze 
društev upokojencev, kjer s 
svojim konstruktivnim so-
delovanjem prispevamo k 
delu društva. Letos smo si zadali nalogo, da bi se po svojih močeh 
vključili v program »STAREJŠI ZA STAREJŠE«. Vse je namreč v glavi 
vsakega od nas. Za pomoč pomagati sočloveku pa je potrebno tudi 
srce in dobra volja.  Jožica VRTAČNIK

NUjNA MEDICINSKA POMOČ V  
zDRAVSTVENEM DOMU LITIjA

V luči novega pravilnika, ki je stopil v veljavo 15.10.2015 želim pred-
staviti novosti in pogled v prihodnost razvoja nujne medicinske po-
moči v naši regiji. Glede na velikost in število prebivalstva imamo pri-
znano ekipo, ki je sestavljena iz zdravnika, zdravstvenega reševalca 
in diplomirane medicinske sestre, ki je za urgentna stanja na voljo 
24 ur na dan. Čez teden je ojačitev dodatne medicinske sestra zelo 
dobrodošla razširitev, saj je razbremenjeno delo ambulant družinskih 
zdravnikov. Novost je, da tako bolniki, katerih izbrani zdravnik je ta 
dan odsoten, morajo najprej na triažo in ne več v ambulanto trenu-
tno dežurnega zdravnika. Tam diplomirani zdravstveni tehnik oceni 
za kakšno stanje gre in ustrezno svetuje bolniku, po potrebi pokliče 
dežurnega zdravnika. Pri tem upošteva načela mednarodno priznane 
Manchersterske triaže, ki se uporablja skoraj po vsej Evropi. Poudaril 
bi rad, da je nujna medicinska pomoč po pravilih zdravstvenega zava-
rovanja namenjena nenadnim in hudim boleznim ali poslabšanju kro-
ničnih bolezni bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko pov-
zročilo trajne okvare organov ali njihovih funkcij (bolečina v prsnem 
košu, težko dihanje, spremembe zavesti…), oskrbi poškodb, zdravlje-
nju zastrupitev in podobno. 5. in 7. točka 252. člena pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja potrjuje, da je v primeru ne nujnih stanj, 
ki jih bolnik opravlja v času dežurstva ali pri zdravniku, ki ni njegov 
izbrani zdravnik sa-
moplačnik oz. do-
plačnik. Da o tem 
obvestimo bolnika 
ob vstopu v sistem 
prejme obrazec, ki 
ga s tem seznanja 
in ga mora izpolniti 
in podpisati. Vse-
kakor nujna medi-
cinska pomoč ni namenjena prehladnim obolenjem, predpisovanju 
rednih receptov, napotnic ali ker ne morete obiskati izbranega zdrav-
nika, ker ste bili takrat v službi, in ostalim težavam, ki so naloge izbra-
nega zdravnika. Razumljivo je, da so ljudje včasih glede svojega sta-
nja zmedeni, zato smo vedno na voljo za telefonski ali osebni posvet. 
V času dežurstev (od 20. – 7.ure, sobote, nedelje in prazniki) je v zdra-
vstvenem domu prisotna ena ekipa, sestavljena iz zdravnika, zdra-

vstvenega tehnika in zdravstvenega reševalca. 
Pokriva obe občini (Litija in Šmartno pri Liti-
ji), približno 315 km2. Ker skrbimo za približo 
21.000 prebivalcev se večkrat zgodi, da mora 
celotna ekipa posredovati na terenu. Takrat 
je zdravstveni dom prazen. Če se takrat zgo-
di huda nesreča ali bolezen naj občani takoj 

pokličejo 112, saj bo dispečer ocenil stanje in po potrebi aktiviral so-
sednje enote. V primeru možnega prevoza gredo bolniki vedno lahko v 
urgentni center Trbovlje, za kamor ne potrebujejo napotnice, nenaza-
dnje tudi na splošno nujno medicinsko pomoč Ljubljana. Če stanje ni 
zelo nujno, mirno počakajo, da se ekipa vrne in bo bolnik pregledan.
V zadnjih dveh letih smo se udeležili in organizirali ogromno izobraže-
vanj, strokovno napredovali, izvajamo najzahtevnejše postopke nujne 
medicinske pomoči na terenu. Modernizirali smo tudi opremo, kjer 
sledimo slovenskim in evropskim standardom. Izstopa prenosni ul-
trazvočni aparat, v letošnjem letu pričakujemo prenosni laboratorij. V 
prihodnjih letih bomo sledili prenovi sistema in stremeli k temu, da se 
nujna medicinska pomoč loči od družinske medicine. Namen jo imamo 
organizirati tako, da bodo možna zdravljenja zahtevnejših stanj tudi 
ležečih bolnikov v Litiji (t.i. satelitni urgentni center).
Število intervencij samo v dežurstvih je približno 900 letno, pregleda-
mo več kot 4500 bolnikov. Ponosen sem na vse svoje sodelavce, ki 
požrtvovalno delajo vse noči in praznike. Menim, da imamo skupen 
cilj, ki je nuditi vrhunsko nujno medicinsko pomoč vsem občanom in 
obiskovalcem. Žal mi je, da včasih pride do neljubih dogodkov, kot ga 
je opisala ga. Verdonik v javnem pismu. Včasih se je potrebno odloči-
ti za življenje bolnika, žal je to v obstoječem sistemu vedno na račun 
čakanja ostalih bolnikov, ki so v stiski. Vseeno verjamem v etične in 
strokovne odločitve kolegov, ki so v takih primerih posebno težke.
Bolniki so v naši službi dobrodošli. Če niso prepričani o svojem sta-
nju smo vedno na voljo za telefonski posvet. V primeru, da pride do 
neljubih dogodkov, pa vabim udeležene, da se obrnejo neposredno 
name. Vesel bom tudi predlogov in kritik. Skupaj bomo poiskali reši-
tev, ki bo dobra za vse. Iz situacije pa se skušali naučiti največ za še 
bolj svetlo prihodnost nujne medicinske pomoči v regiji.

Klemen LIPOVŠEK, dr.med., spec.druž.med., vodja NMP, ZD Litija, 
ordinacijalipovsek@gmail.com

Jožefa KEŽAR, dr.med., spec. gin. in porod., direktorica

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•  VELIKA IzBIRA zLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLjENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA zLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IzDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELjAH
• IzDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAjA NALOŽBENEGA zLATA

• NIzANjE OGRLIC
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PLESALCI NLP NAjBOLjŠI V zAGREBU

ZLHT - Regionalni center NVO
REŠEVANjE DRUŽBENIH 

IzzIVOV V OKVIRU  
KAVARNE NVO 

V zasavski regiji zaznavamo vedno več družbenih aktivnosti v smeri 
spodbujanja napredka. Najbolj uspešne pa so tiste akcije, ki so 
rezultat pristnih odnosov in visoke poslovne kulture, predvsem pa 

tiste, ki vključujejo sodelovanje, izmen-
javo znanja in izkušenj, predvsem pa 
medgeneracijski dialog in profesionalen 
odnos. Vedno več je takšnih zgodb in 
vedno pogosteje najdemo načine, kako 
se pa nekaj le da narediti. Pa vendar 
družba še vedno kliče po sodelovanju in 

povezovanju. Kaj ali kdo preprečuje sodelovanje in povezovanje? Je 
morda nova družbena ureditev tista, ki s postavljanjem posamezni-
ka in njegovih pravic v ospredje oddaljuje človeka od skupnosti? So 
to morda nove vrednote potrošniškega sveta ali morda skrite lokal-
ne avtoritete, ki skrbijo za status quo in na tak način opravičujejo 
svojo neučinkovitost in nepotrebnost? 

zASAVjE jE POVEzANA SKUPNOST
Zasavska regija od nekdaj velja za povezano skupnost. Morda te 
povezave izhajajo iz prejšnje družbene ureditve, ko je bila skup-
nost, v nasprotju s sodobnimi trendi individualnosti, na prvem mes-
tu. Pustimo motive takratne politike ob strani in raje razmislimo, 
kaj pomeni skupnost za lokalno okolje. Ljubezen do kulture, športa, 
skupna identiteta, tradicija, želja po ustvarjanju, sočutje do ogro-
ženih so le nekateri razlogi, ki ljudi že od nekdaj združujejo. Neka-
teri zelo resno jemljejo svoje poslanstvo in tako se z delovanjem v 
društvih kot posamezniki in skupine že desetletja uresničujejo. V 
občinah zasavske regije (Zagorje, Litija, Hrastnik in Trbovlje) tre-
nutno deluje več kot 650 nevladnih organizacij. To je pokazatelj, 
da je želja po združevanju v Zasavju močno prisotna in prav to je 
osnovno gonilo nevladnega sektorja.

POTENCIAL NEVLADNEGA SEKTORjA
Nevladne organizacije ohranjajo starodavna znanja in veščine, so 
nosilci posebnih znanj, novih znanj, so prenašalci kulturnega izroči-
la, skrbijo za promocijo športa in zdravja, skrbijo za mlade in stare, 
socialno ogrožene in invalide, rešujejo živali, skrbijo za okolje in 
naravo, združujejo tudi znanstveno raziskovalne dejavnosti, rešuje-
jo stiske in potrebe ogroženih, in če pogledamo širše pogosto vpli-
vajo tudi na politično dogajanje. V nevladnem sektorju je izjemen 
razvojni potencial. Znano je, da bodo v prihodnosti uspešnejše tiste 
družbe, ki bodo zmanjšale razbohoteno državno administracijo in 
poskrbele za dejavnejše gospodarstvo in močen nevladni sektor. 
ZLHT Regionalni center NVO je eno izmed dvanajstih regionalnih 
stičišč nevladnih organizacij v Sloveniji, ki povezujejo NVO in jim 
zagotavljajo podporno okolje. Z zavedanjem, da je civilna druž-
ba sposobna odgovoriti na mnoge potrebe lokalnega okolja, smo 
osnovali program Kavarna NVO, kjer se v sporočenem in kreativ-
nem vzdušju srečujejo NVO iz občin zasavske regije z namenom 
naslavljanja teh potreb. Trenutno v Zagorju nevladne organizacije 
obravnavajo temo »Knjižnica stvari«, kjer gre za sistem posojan-
je opreme in različnih pripomočkov med organizacijami ali posa-
mezniki po principu knjižnice, v Trbovljah začenjamo z obravnavo 
problematike praznih prostorov, ki se pojavljajo širom občine, nato 
pa nadaljujemo s potrebami Hrastnika in Litije. Cilj srečanj NVO v 
okviru Kavarne NVO je še bolj povezan in aktiven nevladni sektor 
ter skupen nastop pri reševanju izzivov lokalnega okolja.

KOzjA ČREDA Iz 
ŽELEzNE DOBE NA 

VAČAH
V obdobju starejše železne dobe, 
ki je trajala od zgodnjega 8. do 

poznega 4. stol. pr.n.š., so bile Vače eno najpomembnejših središč 
v jugovzhodnih Alpah. Prebivalci železnodobnih Vač so se ukvarjali 
predvsem z železarstvom, okrasne in uporabne izdelke pa so izde-
lovali tudi iz drugih materialov: brona, gline, kosti in roževine. Gojili 
so domače živali in obdelovali polja, dopolnilo k njihovi prehrani so 
bili gozdni plodovi in meso divjih živali. 
Zelo pomembno mesto v samopreskrbni verigi so zavzemale koze. 
Gojili so jih predvsem zaradi mesa in mleka, uporabne pa so bile 
tudi njihove kože, iz katerih so lahko izdelovali pregrinjala, čevlje in 
podobno, ter rogovi, iz katerih so delali orodje, npr. šila. 
Koze se pojavljajo tudi v umetnosti železne dobe. Čreda koz je 
upodobljena na t.i. mecklenburški situli, ki je dobila ime po svoji 
najditeljici, vojvodinji Mecklenburški. Tudi ta situla je bila najdena 
na Vačah, je pa precej manj znana od t.i. situle z Vač ali vaške 
situle, ki jo je izkopal domačin Janez Grilc. Na mecklenburški situli 
je okras samo v enem pasu. Prikazanih je osem koz, za katerimi 
stopa pastir s palico. Situlo lahko datiramo v čas 2. polovice 5. stol. 
pr.n.š. Zanimiva je oblika rogov, ki ni običajna za koze, pač pa bolj 
za azijske in afriške antilope. Zdi se verjetno, da je oblika rogov oz. 
motiv antilop eden od motivov, ki ga je situlska umetnost prevzela z 
Bližnjega vzhoda. Od tam so bili v umetnost Etrurije, posredno pre-
ko nje pa v situlsko umetnost severne Italije in Dolenjske prineseni 
nekateri motivi, ki so domačemu prostoru povsem tuji, kot npr. lev 
s človeško nogo v gobcu na bolj znani situli z Vač. 
Več o kozji čredi in njihovem pastirju iz »mecklenburške situle« 
boste izvedeli na 10. arheološkem pohodu iz ciklusa Po poti 
velikega kneza z Vač, ki ga prireja Društvo za razvoj in varovanje 
GEOSS-a, organizacijska enota Strokovni center GEOSS. Potekal 
bo v nedeljo, 2. aprila. Dogodek se bo pričel ob 10. uri z ogle-

dom zbirk v Muzeju Petra Sveti-
ka na Vačah, nato ob 11. uri kre-
nemo na pohod po arheološkem 
najdišču. Pohod je dolg približno 
6 km in je primeren tudi za otro-
ke. Obiskovalci naj imajo primerno 
obutev. 
Dogodek je namenjen vsem, ki že-
lijo preživeti prijeten nedeljski dan 
v naravi in se seznaniti z bogato 
arheološko, geološko in etnološko 
dediščino tega prostora. Program 
bomo povezovali arheologinja Voj-
ka Cestnik, geolog Blaž Zarnik in 

etnologinja Anka Kolenc. Gledališko igro bo izvedlo Družinsko gle-
dališče Kolenc. Na koncu pohoda čaka obiskovalce okusna knežja 
malica, skuhana in spečena iz železnodobnih prvin. Dogodek se bo 
predvidoma zaključil ob 16. uri. Obiskovalci, ki ste se naših poho-
dov že udeležili, prinesite s seboj izkaznico in zbirajte žige! Za vsa-
kih 6 žigov prejmete darilo. Veljajo tudi žigi iz prejšnjega ciklusa.
Štartnina znaša 15 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka, 
program, pogostitev ob sprejemu in knežja malica. Za otroke do 10 
let je obisk brezplačen. V primeru dežja dogodek odpade. Več 
informacij na: www.drustvo-geoss.si ali na telefon: (01) 897 66 80 
(Družinsko gledališče Kolenc). 

dr. Vojka CESTNIK, univ. dipl. arheologinja, 
strokovna sodelavka Društva GEOSS

GRAD TURN
Na levi strani Turnske Cerknice in desni strani moravške doline je 
stal grad Turn. Sezidan je bil v prejšnjih stoletjih. V njem so živeli 
grofi Pace, ki so preminuli tudi že v prejšnjih stoletjih. Zadnji iz rod-
bine Pace je odšel leta 1908. Potem so grad in posestvo imeli v na-
jemu razni podnajemniki. Zadnji pred drugo svetovno vojno je imel 
grad in posestvo v najemu Jaklič. Ta je imel svoj način kmetovanja.
Ko so sušili seno je vzel toplomer in ga vtaknil v seno in tako ugo-
tavljal ali je sem dovolj suho za skladiščenje. Neko leto je vse njive 
posejal proso, ki so ga potem na marofu mleli. Spet drugo leto 
je njive zasadil z ze-
ljem. V kletnih pro-
storih je zgradil be-
tonske kadi za zelje. 
Kolikšne so bile ne 
morem reči, čeprav 
sem jih videl. Po me-
jah in slabših terenih 
so zasadili murke. Ta 
drevesa so poleti 
obsekovali in s tem 
krmili svíloprejke. To 
so neke gosenice, ki 
so izločale svilo, ki 
so, jo izvažali v Ita-
lijo.
V začetku vojne je v 
gradu stanoval Per-
ko Anton z družino. 
Bil je oskrbnik gradu. Ko sva šla z bratom v mlin in sva si hotela 
ogledati grajske prostore, nama je on razkazoval sobe, v katerih je 
bilo grajsko pohištvo in mnogo porcelanskega materiala. Na stropu 
so bili leseni tramovi, lepo izdelani, v bolj temni barvi. Med vojno 
so se v gradu zadrževali partizani Cankarjeve brigade, med kateri-
mi je bil tudi moj brat Leopold (leopard), ki je bil kasneje ustreljen 
v Šentlovrencu na Dolenjskem. Ko so partizani odšli, so za seboj 
grad zaminirali, tako, da je popustila plošča. Južni in severni del 
ter streha niso bili poškodovani. Ko sem hodil v mlin sem zahajal v 
grad na podstrešje, kjer so imele dnevni počitek sove.
Tako sem nekega jutra nesel v mlin, in nazaj grede sem imel namen 
obiskati sove. Ko sem prišel do Potrbina me je on ogovoril. »Poglej 
kaj se dela v naši dolinil« Bil je pravi živ žav. Furmanski vozovi Biz-
jak, Matičk, Matiče (Resnik Viktor) in še kdo ter šoloobvezni otroci, 
med katerimi je bila tudi Anica Martinčič - kasneje moja najdražja 
in mi je tudi sama pripovedovala. Takratni oblastnik v Gabrovki Va-
lenčič je dal na šolo poziv, da so morali učenci iti v to akcijo in stre-
šno opeko nakladati na vozove, ki so jo odpeljali v Štorovje, kjer si 
je Valenčič pokril streho hiše. Tako se je začelo ropati in odvažati 
karkoli je kdo potreboval. Nobenega ni bilo, da bi grad zaščitil. Po 
vojni so v južnem delu, ki je na sliki, stanovali nemški ujetniki, ki so 
sekali les po turenskih gozdovih Rjavka, Brezje in Rukel. V prostem 
času so se sprehajali po Turenski dolini in Gabrski gori. Preživljali 
so se menda samo s konzervami, prazne pa so metali kar skozi 
okno. Bilo jih je za cel kamion. Po vojni so zemljo razdelili prvo bolj 
partizanskim. Ko se je ustanovila Obdelovalna zadruga, so jo vzeli 
nazaj. Ko je zadruga propadla, so jo znova razdelili v trajno last s 
prepisom v zemljiško knjigo.Ko so se gradile štale so jo zopet vzeli 
nazaj. Nekatere parcele z odkupom, nekatere z zamenjavo.

Ivan ZUPANČIČ

V nedeljo, 5. 3. 2017 je v zagrebu po-
tekalo tekmovanje pod okriljem EDSU 

organizacije. EDSU je ena izmed plesnih zvez, ki delu-
je na območju širše Evrope. V zagrebu je potekal kva-
lifikacijski turnir, kjer so sodniki izbrali plesne točke, 
ki bodo maja zaplesale na finalnem turnirju DANCE 
STAR v Poreču. 
Naše društvo se je tekmovanja udeležilo s tremi koreogra-
fijami. Najprej se je v kategoriji urban group, kjer skupino 
lahko sestavlja 5 – 12 oseb, predstavila članska mala skupi-
na Swipe. Sestavljalo jo je 6 članov, kar jih je uvrščalo med 
manj številčne skupine v tej kategoriji. Uvrstili so se na 3. 
mesto, kar je odličen rezultat glede na številčnost skupine.

plesalo 21 plesalcev. Plesalci so se na koncu zasluženo 
veselili, saj so odplesali odlično. Formacija The Drop se 
lahko pohvali z osvojenim 1. mestom in zmago v kraljevi  
kategoriji.

V mesecu februarju se je naše društvo udeležilo tudi Pu-
stnega karnevala v Litiji. Predstavili smo se s točko Le-
deno kraljestvo, kjer sta naši Ana in Elza želeli očarati 
visoka gosta, ki sta se srečala v Litiji. Besedilo za prired-
bo znane pesmi iz risanke je prispevala Lea Rihter, ki je 
poskrbela tudi za vokalno izvedbo. Naših 41 plesalcev je 
plesalo po ulicah Litije in si na koncu priplesalo odlično  
2. mesto. 

Tako kot je za člane že v navadi, kategorija formacij pride 
na vrsto na koncu tekmovanja. Tudi na Dance star tur-
nirju ni bilo nič drugače, zato smo si najboljše koreogra-
fije ogledali v poznih popoldanskih urah. V koreografiji, 
ki jo je sestavil Tadej Premk, se nam je predstavila ur-
ban članska formacija The Drop, v kateri je v Zagrebu 

Prvi marčevski vikend pa so jazz plesalke tekmovale na 
pokalnem turnirju v Ljubljani. Ela Kasli in Živa Rovšek sta 
si med otroškimi dvojicami priplesali 3. mesto, mala sku-
pina Lolipop (Anita, Živa, Pia, Nuša, Ela, Neja, Lara) pa je 
osvojila 1. mesto! 

Več informacij o rezultatih in tečajih je na voljo na facebo-
ok strani NLP Litija ali spletni strani www.psdnlp.com.

Takoj po nastopu male skupine, se je gledalcem in sodni-
kom predstavila mladinska formacija Office mob, v kate-
ri pleše 22 plesalcev. V koreografiji Katjuše Premk se 
je skupina odlično odrezala in presenetila s svojo izved-
bo. To je bilo prvo tekmovanje za kar nekaj plesalcev v 
mladinski selekciji, kar je rezultat naredilo še bolj žlahten. 
Mladinska formacija Office mob si je v kategoriji urban 
formacije mladinci priplesala odlično 2. mesto. 
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V SMRČKOVEM BRLOGU  
SE ISKRI

Vsakdo se iz različnih vzrokov prične ukvarjati 
s konji, konjeništvom in jahanjem. Neustavljiva 
želja po druženju s temi, spoštovanja vredni-
mi štirinožci, je zelo osebna in intimna. Z vso 

odgovornostjo in strokovnostjo, brez kančka dvoma, pa zagotovo 
lahko trdimo, da ta dejavnost pomembno prispeva h kvaliteti ži-
vljenja. Druženje s konji in jahanje nas namreč uči odgovornosti, 
potrpežljivosti, discipline, razumevanja, empatije, sočutja, samo-
kontrole in predanosti. Ustvarjalno in učinkovito reševanje pro-
blemov in nepredvidljivih situacij med jahanjem in pri delu s konji 
terja od naših možganov sočasno delovanje različnih centrov. Če 
možgane v tej akciji spodbujamo, ustvarimo milijone različnih po-
vezav in stikov, kar ohranja vitalnost, hitrost in odzivnost miselnih 
sposobnosti. 
Narejeno je bilo več študij o vplivu konjev oziroma jahanja na člove-
kovo psihično počutje. Občutki, ki jih ob tem najpogosteje zaznava-
mo so: veselje, sproščenost, sreča, občutek pripadnosti, koristnos-
ti, naklonjenosti. Vsekakor se ob tem intenzivno razvija samozavest 
in samospoštovanje. 
Jahanje je seveda tudi fizično zahtevna dejavnost in pomaga vzdr-
ževati kondicijo. S prilagajanjem konjevemu gibanju, ki je povsem 
specifično (korak, kas, galop…), se pri jahaču razvijajo boljši re-
fleksi, občutek za ravnotežje in koordinacijo. Jahanje ima pozitiven 
vpliv na srčno-žilni sistem človeka, ob sedlanju, čiščenju konja in 
boksa, prenašanju sena…, pa dodatno krepimo mišice in pridobiva-
mo na telesni moči.

Ker so konji družabna bitja, vzpostavljajo čredne odnose s svojo 
vrsto, prav tako pa se zelo navežejo na človeka in po svoje komu-
nicirajo z nami. Če smo natančni opazovalci, lahko postopoma ra-
zberemo drobne pomene konjevega vedenja in oglašanja. Zaradi 
teh sposobnosti delujejo kot pravi terapevti tudi pri spodbujanju 
in razvijanju socialnih, govornih in čustvenih veščin ljudi. Pogosto 
opažam velikanski napredek pri otrocih, ki z vrstniki oziroma odra-
slimi le s težavo ali sploh ne komunicirajo, v interakciji s konji pa 
pričnejo najprej šepetati svojim štirinožcem, kasneje pa steče po-
govor tudi z drugimi. Podobno v sproščenem in spontanem okolju 
osvajajo pozitivne socialne veščine in med jahanjem in čiščenjem 
boksov se stkejo mnoga dolgotrajna prijateljstva. 
Tisti, bolj tekmovalnega značaja in z večjimi ambicijami, pa imajo 
na voljo številne zanimive športne discipline, ki so v konjeništvu že 
stoletja in dajejo temelje novim, ki vseskozi nastajajo. Druženje s 
konji in jahanje ponuja tudi popolnoma drugačen pogled na svet in 
ljudi okoli nas. Predvsem terensko jahanje je lahko čudovit način 
preživljanja prostega časa. Jahanje po gozdovih, poljskih poteh, po 
hribovitih pobočjih vse do visokogorja na eni strani in raziskovanje 
obmorskih zalivov ter neskončnih ravnic na drugi, je s konjskega 
hrbta nekaj povsem neprimerljivega s katerokoli drugo dejavnost-
jo. Pogosto se zalotim v mislih, da nikoli ne bi videla toliko lepih 
kotičkov Slovenije in spoznala toliko zanimivih ljudi, če se ne bi 
ukvarjala s konji. Ne nazadnje in ne najmanj pomembno je dejstvo, 
da nas življenje s konji pripelje na svež zrak in bližje naravi. 
Jahanje je tudi zelo sproščujoče za telo, kar je dobrodošlo za mno-
ge, gibalno ovirane osebe s posebnimi potrebami. Raziskave terapij 
s konji so pokazale na pomembne dokaze glede sprostitve mišične-
ga tonusa kot tudi zmanjšanja posledic mišične oslabelosti. 
Glede na te izkušnje v Smrčkovem brlogu nenehno iščemo nove 
možnosti in poti dejavnost približati čim širšemu krogu ljudi, pred-
vsem otrok. V obliki rednih rekreativnih in terapevtskih dejavnosti, 
sobotnih delavnic, rojstnodnevnih prireditev, poletnih taborov, na-
stopov na prireditvah in vrhunskih predstavitev na tekmah v raz-
ličnih disciplinah, soustvarjamo optimalne pogoje za osebnostni, 
športni in zdrav razvoj.
Da smo na pravi poti nam zagotavljajo številni zadovoljni obisko-
valci in nenazadnje uspehi naših tekmovalk, ki so dosegle številna 
prva mesta v seštevku državnih prvenstev v westeren jahanju, kot 
tudi v vodenem jahanju za najmlajše. Na tem mestu še enkrat čes-
titamo Gaji Kremžar Grom, Stefi Zdovc, Robin Zdovc, Nastji Požlep, 
Pii Okrogar, Anamariji Bokal, Kim Janežič in Niki Janežič ter vsem 
ostalim, ki se z veseljem in navdušenjem vračajo v Smrčkov brlog.

LILA ŽE SREDI PROjEKTOV  
zA LETO 2017

zLATA PALETA 2017, ki jo organizira Zveza li-
kovnih društev Slovenije, je pred odprtjem prve 

razstave OSNOVNE TEHNIKE. 12 članov je oddalo 20 del. Na razsta-
vo so se uvrstili za risbo: Lavra Ambrož, Jelka Jantol, Tilen Dominik 
Perko, Vozelj Anita, za grafiko pa Jelka Jantol, Roman Kovačič, Dani-
jela Kunc, Aleksander Lavrenčič, Joža Ocepek, Sabina Cvikl Slana, 
Marija Urankar. Razstava bo 23. marca v Delavskem domu Trbovlje.

SLIKARSKA POT: OD MESTNEGA MUzEjA,  
MIMO IzLOŽB V GALERIjO ART CAFFE

Najobsežnejši projekt društva v letu 2017 bo nedvomno Slikarska pot, 
ki načrtuje s pomočjo RAZSTAVE V IZLOŽBAH v ulicah mestnega je-
dra (8 ulic, 30 izložb) približati likovni izraz vsem naključno mimoido-
čim in jih s svojo prezenco »zvabiti« iz ulice tudi v posvečen prostor: 
muzej in galerijo. Cilj Slikarske poti je predstavitev kvalitetne ustvar-
jalnosti ljubiteljskih likovnikov društva LILA, približanje likovne ume-
tnosti mladim, spodbuditev za ogled likovnih del in oživitev starega 
mestnega jedra. Obsegal bo tri razstave: v izložbah, muzeju in galeriji.
RAzSTAVA CICI LILE IN MALE LILE bo posvečena materinskemu 
dnevu, odprta pa bo v ponedeljek, 27. Marca 2017 v litijski knjižnici. 
Mladi likovniki ljali grafike in tihožitja.
Članice LILA PIŠE Jelka Jantol, Magda Groznik in Joža Ocepek so 
sodelovale na prireditvi za dan žena SD, ki je bila 10. Marca na 
Tenis parku AS v Litiji. Predsednica: Joža OCePeK

NOVICE Iz KRAjEVNE  
SKUPNOSTI SAVA

V Krajevni skupnosti Sava smo po letošnji 
mrzli in dolgi zimi spet pripravljeni na raz-
lične aktivnosti, s katerimi želimo izboljšati 
naše bivalno okolje, hkrati pa poskrbeti tudi 

za druženje krajanov in praznovanje praznikov, ki jih je kar nekaj v 
mesecu marcu.
Članice Kork Sava bodo 24. 3. 2017 ob 17. uri pripravile prireditev 
Praznujmo skupaj. Na prireditev so vabljene vse žene, dekleta, 
matere, babice, pa tudi možje, očetje, dedki, saj s to prireditvijo 
skupaj obeležujemo praznovanje 8. marca – dan žena, dan muče-
nikov in materinski dan.
Športno društvo Sava tudi letos organizira ogled skokov v Planici. 
Udeleženci si bodo ogledali ekipno tekmo, ki bo v soboto, 25. 3. 
2017. Skupaj bodo navijali za naše pogumne skakalce, da bo njihov 
skok čimdaljši in da bodo varno pristali.
Čistilno akcijo »Očistimo KS Sava«, ki jo že tradicionalno organizira 
Krajevna skupnost Sava, bomo letos izvedli 1. aprila 2017 s pri-
četkom ob 9. uri. Krajani se bomo zbrali na zbirnih mestih: na 
Savi - pred gasilskim domom, v Lešeh – pri Gričar, v Ponovičah – 
na Mačkovni, Smrekarica – pri ekološkem otoku. Po končani akciji 
bo za vse udeležence organizirana malica na športnem igrišču pri 
Zadružnem domu na Savi. 
Svet krajevne skupnosti Sava se zahvaljuje gospodu Bernardu 
Mandelj, ki je na lastno pobudo in stroške uredil bankine na cesti 
na Savi, pri kostanjih, in s tem povečal varnost tako za otroke, ki 
hodijo v šolo in ostale pešce kot tudi za voznike avtomobilov, ki se 
lahko na zelo ozki cesti sedaj varno umaknejo.
Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem in sponzorjem, ki so v letu 
2016 namenili sredstva za obdarovanje otrok za dedka Mraza in 
druge namene.  Vida LUKAČ

(Nadaljevanje s 1. str.)

10. POHOD PO POTEH OKROG SLIVNE
Program: Start med 9. in 11. uro iz vasi Slivna. Na poti bodo poho-
dniki obiskali kraje in posebnosti: Pustolovski park GEOSS, Zgor-
nja Gora (cerkev sv. Florjana), Štance Laze (postojanka za okrepčilo), 
Pivkelj (najvišja točka poti – 880m), Zgornja Slivna (cerkev sv. Neže 
možen ogled), GEOSS in vrnitev 
nazaj v Slivno.
Pohod traja približno 3 ure. 
Na cilju bomo domačini pripravi-
li manjšo pogostitev, organizirali 
vaške igre in se poveselili z vami.
Splošne informacije: Pohod 
poteka po krožni poti okoli hri-
ba Slivna z najvišjo točko Pivkelj 
(880m). Pot ni zahtevna in je zato 
primerna za vse generacije, tudi družine z otroki. Priporočamo ustre-
zno obutev za hojo po kolovozih, gozdu, travnikih, ozkih stezicah,…
Celotna trasa je dobro označena, zato ni bojazni, da bi zgrešili pot.
Ob lepem vremenu je iz poti možno videti Kamniške Alpe, za njimi v 
daljavi Triglav, Krim, porečje Save, v ozadju celo Grintavce in Učko.
Štartnina pohoda je prostovljna (zaželjena pa 6 EUR (odrasli)). Na 
poti dobite za ta prispevek domače dobrote in čaj na vmesnih po-
stojankah, na zaključku pa toplo jed za okrepčilo.
Parkiranje: Za parkiranje bo poskrbljeno v kraju Slivna (GEOSS), 
kjer je startna in ciljna točka. Organizator pohoda je Društvo za 
razvoj Slivne. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 
gsm 031 304 693 Miloš Kimovec

Kaj se zgodi, kadar lastniki svoje pse  
nenadzorovano spustijo v naravo!

KLATEŠKI PSI POKONČALI 
DAMjAČO KOŠUTO !

Lovski družini Gabrovka, kot tudi rejcem 
divjadi, veliko težav povzročajo klateški 
psi. Ob zadnjem snegu so izven obore 
v Moravčah pri Gabrovki psi ujeli in po-
končali košuto damjaka in s tem naredili 
veliko škodo. Klateški psi so v lovišču LD 
Gabrovka bili večkrat opaženi že v pretek-
losti, zato naprošamo vse občane, naj se 
do svojih psov kot tudi do divjadi obnaša-
jo odgovorno in naj jih ne spuščajo pros-
to v naravo, saj je takšno dejanje kazni-
vo. Globa za takšno brezbrižnost znaša  
420 €!
Lovska Družina Gabrovka se lastnikom 
psov zahvaljuje za razumevanje!

Tudi v Litiji se je žal pojavila oseba, ki nastavlja strup.  
V Ljubljani in okolici zastrupljajo kužke, v Litiji pa mucke.
Dve čudoviti muci, različnih lastnikov sta poginili v mu-
kah, katere bi jaz privoščila tudi osebi, ki ga je nastavila.
Muci sta bili veterinarsko oskrbljeni in verjemite mi, da 

sta lastnika z minimalnimi dohodki vseeno vestno poskrbela za 
svoje ljubljenčke. Mucam pač ne moreš ukazati, kam in kje naj gre 
na potrebo, kar je bil verjetno vzrok tega nagnusnega dejanja. Torej 
vsi občani, ki stanujete okoli Predilnice, oziroma v bližini VILE- pa-
zite na svoje mačje družinske člane. Obe družini sta bili izredno 
prizadeti, še zlasti mali deklici, saj je mucek trpeče poginil ravno 
doma. Mateja URŠIČ

(Nadaljevanje s 1. str.)
VABILO NA 14. POHOD  
PO jABLANIŠKI POTI,  

1. APRIL 2017
V soboto, 1. aprila 2017 vas vabimo na 14. tradicionalni POHOD 
PO jABLANIŠKI POTI, ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja 
Laz iz Jablaniške doline. Krožna pot ni zahtevna in traja od 4 do 5 
ur. Postanki na domačijah, kjer se boste lahko okrepčali, uživali v 
čudovitih razgledih in pristnemu stiku z naravo, pa vam pot lahko 
tudi malo podaljšajo.
Start bo pri gasilskem domu v zg. jablanici od 7.00 do 10.00, 
kjer boste lahko potrdili kontrolni kartonček. Zaključek s kulturnim 
programom se bo v Gradišču pri Litiji s pričetkom ob 13.00 uri.
Pohodniki iz smeri Ljubljane ali Zagorja lahko koristite tudi prevoz 
z vlakom. Odhod avtobusa z železniške postaje Litija je ob 7.55. 
Vljudno vabljeni!

Za več informacij si oglejte http://www.laz.si  
ali pokličite 070 303 321, 051 312 739.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

VETERANI NA OBČNEM zBORU
V soboto 25. februarja 2017 so se člani Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmart-
no zbrali na občnem zboru, bilo jih je 97. Na zboru 

so pregledali delo združenja v letu 2016 in finančno poslovanje ter 
obravnavali pro-
gram dela in fi-
nančni načrt za 
leto 2017.
Že v uvodnem 
poročilu pred-
sednika g. Ivana 
Lovšeta so bile 
zelo konkretno 
i zpostavljene 
aktivnosti, ki jih 
je bilo izredno 
veliko. Predse-
dnik je pojasnil tudi razloge, zakaj štiri načrtovane programske ak-
tivnosti niso bile izvedene;
-  smučarsko tekmovanje na Dolah pri Litiji ni bilo izpeljano zaradi 

slabega vremena,
-  zaradi bolezni nismo sodelovali na teniškem turnirju dvojic v Hra-

stniku,
-  za pohod na Goteniški Snežnik in udeležbo na proslavi ob svetov-

nem dnevu miru na Cerjak je bilo premalo prijav.
V mesecu maju smo izvedli strokovno ekskurzijo v Novo mesto z 
ogledom vojašnice slovenske vojske. Poleg tega pa smo se s spla-
vom popeljali po reki Krki in si ogledali več kot 200 let staro Ma-
tjaževo domačijo na Pahi. Te aktivnosti se je udeležilo 60 članov.
Poleg številnih drugih aktivnosti smo v mesecu septembru izvedli 

družabno srečanje za 
člane našega združe-
nja na Primskovem 
na Dolenjskem.
Ob 25-letnici samo-
stojnosti Republike 
Slovenije smo v spo-
min na tajna skla-
dišča orožja enot 
teritorialne obrambe 
občine Litija odkrili 

spominsko ploščo, v mesecu oktobru v Šmartnem pri Litiji, v mese-
cu decembru smo jo odkrili v centru mesta Litija na Jerebovi ulici 
številka 14. Obeh dogodkov se je poleg naših članov udeležilo tudi 
zelo veliko število ostalih občanov. 
Območno zduženje si ves čas svojega delovanja prizadeva za 
ohranjanje in obujanje spomina na zgodovinske dogodke, ki so po-
membni za samostojno in suvereno Republiko Slovenijo.
Na podano poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2016 
člani niso imeli pripomb, kot tudi ne na program dela in finančni 
načrt za leto 2017.
Na občnem zboru so sodelovali tudi gostje: župan občine Litija  
g. Franci Rokavec ter predstavnik Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Grosuplje in Novega mesta. V svojih pozdravnih 
govorih so pohvalili »pestrost« dejavnosti našega združenja in do-
bro medsebojno sodelovanje.

Karlo LEMUT
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PRIDOBITEV STATUSA  
V jAVNEM INTERESU NA 

PODROČjU SPODBUjANjA  
RAzVOjA TURIzMA

Društvo za razvoj podeželja Laz je pridobili status pravne 
osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja 
razvoja turizma v okviru turističnega območja, ki zajema ob-
močje Občine Šmartno pri Litiji in Občine Litija.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v začetku 
letošnjega leta izdalo odločbo, da Društvo Laz izpolnjuje vse pogoje 
za pridobitev statusa. To je za društvo velika potrditev dosedanjega 
dela, saj je po zadnjih podatkih omenjenega ministrstva ta naziv 
pridobilo 14 organizacij. S pridobitvijo tega statusa bo Društvo Laz 
oblikovalo delovno skupino, ki bo imela znanja in izkušnje na po-
dročju turizma in jih okrepili z mladimi, ki bodo v turizmu prepoznali 
priložnost za pridobivanje izkušenj, morda tudi za zaposlitev.
Društvo Laz uspešno izvaja naloge in aktivnosti v javnem interesu, 
ki so pomembne za razvoj turizma, kot so organiziranje in izvaja-
nje prireditev (npr. 
Pohod po Jablaniški 
poti, Poletna muzej-
ska noč, Dan jagod 
in špargljev, Dobro-
te Jablaniške doline 
itd.), načrtovanje in 
izvajanje informativ-
no-promocijske de-
javnosti (promocija 
na sejmu Natour Al-
pe-Adria, izdajanje 
promocijskih gradiv), razvoj in vzdrževanje javnih površin namenje-
nih turistom (npr. Jablaniške poti). 
Društvo Laz ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za poziti-
ven odnos do turistov in turizma. Komisija je pri svojem odločanju 
upoštevala tudi, da bi podelitev statusa Društvu Laz lahko prispe-
vala k spodbujanju razvoja turizma na turističnem območju, ki je 
turistično še razmeroma slabo razvito, saj bi se na ta način lahko 
okrepile nujno potrebne aktivnosti, usmerjene v povezovanje turi-
stičnih ponudnikov.
Da društvo pridobi status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu 
na področju spodbujanja razvoja turizma mora izpolnjevati pogoje, 
kot jih določa 15. Člen Zakona o spodbujanju turizma ZRST:
•  deluje najmanj dve leti na nacionalni ravni ali v okviru turističnega 

območja (Turistično območje je geografsko zaokroženo območje 
ene ali več občin, ki ponuja določen splet turističnih storitev ozi-
roma integralni turistični proizvod (od storitev prenočevanja, pre-
hrane, zabave, rekreacije do drugih storitev za prosti čas in drugih 
storitev), zaradi katerega ga turist izbere za svoj potovalni cilj.),

•  če deluje v okviru turističnega območja: ima pridobljeno soglasje 
občin v okviru tega turističnega območja,

•  ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujan-
ja razvoja turizma, opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu 
(statutu),

•  zadnji dve leti je svoja sredstva pretežno uporabljalo za opravl-
janje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujan-
ja razvoja turizma,

•  v obdobju zadnjih dveh let je redno izvajalo programe, projekte 
ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v 
javnem interesu,

• ima izdelane programe svojega bodočega delovanja in
• ima izkazane pomembne dosežke svojega delovanja.
Društvo, ki ima status in deluje v javnem interesu na področju 
spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, lahko za izvajanje 
ukrepov in aktivnosti turistične politike (npr. trženje celovite turi-
stične ponudbe, mednarodno sodelovanje, razvoj kadrov v turizmu, 
itd.) pridobijo sredstva iz državnega proračuna (prvi odst. 16. člena 
v povezavi z 9. členom člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
ZRST).  Prav tako lahko za izvajanje dejavnosti v javnem interesu 
na tem območju prejme sredstva občinskih proračunov (drugi odst. 
16. člena ZSRT). Občine lahko na takšne nevladne organizacije pre-
nesejo tudi opravljanje nalog načrtovanja, organiziranja in izvajanja 
politike spodbujanja razvoja turizma, ki so v njeni pristojnosti (19. 
člen ZSRT).
V društvu se zavedamo kako pomembno je sodelovanje in povezo-
vanje različnih turističnih ponudnikov, storitev in produktov. Zato 
smo na tem področju zelo aktivni. Tudi v prihodnosti je naša želja 
povečati turistično ponudbo in storitve na območju Občine Šmar-
tnega pri Litiji in Občine Litija, se povezati z različnimi inštitucijami 
in posamezniki, ki delujejo na področju turizma.

Društvo za razvoj podeželja Laz

zAKLUČUjEjO SE PRIPRAVE, 
PRIČENjA SE NOVA TEKMOVALNA  

SEzONA 2016/2017
Nogometaši NK Kresnice zaključujejo priprave za novo nogometno 
sezono. Člani so v zadnjem mesecu odigrali več pripravljalnih te-
kem z nogometnimi klubi Jevnica, Ihan, Slovan, Grosuplje in Dren. 
Vse tekme so bile odigrane na igrišču z umetno travo. Na žalost v 
občina Litija nimamo igrišča z umetno travo, zato smo iskali klube, 
ki razpolagajo s to novodobno infrastrukturo. Ocenjujemo,da je 
članska ekipa dobro pripravljena za prihajajoče tekme.
Cicibani tudi pozimi dvakrat tedensko trenirajo v domači dvorani. 
Udeležili so se tudi tekem v Litiji, Zagorju in domači dvorani. 
Naloge, ki so pred vodstvom kluba so priprava opreme za tekme, 
priprava igrišča in ostala dela. Prvo tekmo nove sezone bodo člani 
gostovali v Litiji 18. marca. V teh dneh je bila tudi seja upravnega 
odbora, ki je sprejel in potrdil Poslovno in finančno poročilo za leto 
2016 in potrdil program dela kluba za leto 2017. Vse skupaj bo 
konec meseca sprejel Občni zbor kluba.
Naslednja naloga, ki čaka vodstvo kluba je priprava dokumentacije 
za prijavo na razpis za financiranje športa v občini Litija. Po infor-
macijah naj bi sredstva bila enaka, kot v lanskem letu. Na žalost 
ugotavljamo, da je športna infrastruktura ena najslabših v MNZ 
Ljubljana. Pričakujemo, da bo vodstvo občine z županom na čelu v 
bližnji prihodnosti namenila več sredstev za razvoj športa v občini.
Športni klubi opravljajo veliko poslanstvo pri vzgoji mladih športni-
kov, vsi pa tega ne razumejo, politika pa je gluh, da bi iskala rešitve 
boljšega in hitrejšega razvoja. Ves razvoj v klubih temelji na amate-
rizmu in zagretih posameznikov, ki jih bo počasi zmanjkalo moči in 
volje za prostovoljno delo.  NK Kresnice

Ekipe se iz dvoran selijo na travnata igrišče špor-
tnega parka, kje se pripravljajo na začetek pomla-
danskega dela prvenstva. V sklopu priprav poteka-
jo tudi trening tekme, kjer trenerji iščejo začetne 
enajsterice za tekmovalni del. Največ novih igral-
cev je v mladinski ekipi, kjer bo velika konkuren-

ca za mesta v prvi enajsterici. Fantje so zelo resno vzeli drugi del 
tekmovanja, saj redno trenirajo in igrajo trening tekme, kar je do 
sedaj bilo bolj težko izvedljivo. Kar nekaj se jih že spogleduje z 
člansko selekcijo. Pri članih je prišlo, do nekaj manjših sprememb, 
kar upamo ne bo vplivalo na kvaliteto igranja.
NK Jevnica je tudi letos izvedel tradicionalne samoplačniške mini 
priprave v Umagu. Zadnji vikend v mesecu Februarju so se člani, 
mladinci, veterani in selekcije dečkov U-10, U-12, U-13 pod vod-
stvom trenerjev odpravili v Umag, kjer so izvedli nekaj kvalitetnih 
treningov in odigrali nekaj trening tekem. Nastanili smo se v depan-
dansah hotela Sol Garden, kjer smo imeli tudi vso oskrbo vključno 
z igrišči. Malo so nam ponagajale bolezni pri mlajših, tako, da nas 
je bilo na pripravah blizu 80. Domov smo se vrnili brez poškodb in z 
mislijo, da čez leto dni vnovič organiziramo priprave ob istem času 
in na istem kraju. Trenerji, hvala vam, za uspešno izvedene priprave.
Ker se že začnejo prvenstvene tekme vas vabimo na ogled tekem v 
ŠPORTNI PARK JEVNICA. Vabila za ogled tekem bodo na oglaševal-
nih tablah okoliških krajev.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

FEBRUAR V zNAMENjU TEKEM  
SVETOVNEGA POKALA, MAREC 

zAČELI z DOMAČIM TEKMOVANjEM
Prvi del koledarskega leta je za taekwondoiste vedno 

močno tekmovalno obarvan in tudi letos je bilo tako. V februarju 
so naši tekmovalci sodelovali na treh tekmah svetovnega pokala 
in enem mednarodnem tekmovanju, prvi teden v marcu pa še na 
mednarodnem tekmovanju, katerega organizator je naš matični 
klub, Taekwondo pokalu Šmartno Litija.
Najpestrejše dogajanje je imel Domen Pirc, ki 
je odšel najprej v Turški Belek, mesto poleg 
turistične Antalye, na Evropsko klubsko prven-
stvo ranga G1, kjer je klonil šele v četrtfinalu 
in dosegel 5. mesto. V istem kraju je sledilo 
naslednje tekmovanje, Turkish Open ranga G2, 
kjer je v konkurenci oseminštiridesetih tekmo-
valcev dosegel 9. mesto. S tem je pridobil no-
vih 5 točk za svetovno lestvico.
V vmesnem času so odšli naši preostali borci v Vrbovec na Hrva-
škem na mednarodno tekmovanje M2. Tekmovali so Lovro Perme 
(mladinec -51 kg), Pia Smrekar (mladinka -59 kg) in Tadej Pirc (mla-
dinec -63 kg) ter vsak v svoji kategoriji zasedli 3. mesto. 
Vrhunec februarja je za slovenski taekwondo tekma svetovnega 
pokala Slovenia Open ranga G1. Iz leta v leto postaja to tekmovanje 
vse močnejše in bolj uveljavljeno, letos je tekmovalo skoraj 1000 
tekmovalcev. Iz našega matičnega kluba so sodelovali Pia Smrekar, 
za katero je bilo to prvo tekmovanje tako visokega ranga, Domen 
Pirc in Tadej Pirc. Žal niso dosegli vidnejših rezultatov, so pa dodo-
bra spoznali svojo konkurenco, da bodo lahko v naslednjem obdo-
bju odpravili še kakšne pomanjkljivosti.

V začetku marca je za naš 
klub vsako leto vrhunec doga-
janja organizacija domačega, 
že enajstega Pokala Šmartno 
Litija, ki je potekal 5.3.2017 v 
Šmartnem v dvorani Pungrt. 
Sodelovalo je 200 tekmoval-
cev iz štirih držav in petindvaj-
setih klubov. Tekmovanje je 
večinoma namenjeno mlajšim 
tekmovalcem, vendar iz leta v 

leto opažamo, da se tudi v članski konkurenci borijo najkvalitetnej-
ši tekmovalci in prikazujejo atraktivne borbe, ki so zato zanimive 
tako za gledalce kot tudi mlajše tekmovalce. Vse skupaj je prijetno 
presenetila naša dolgoletna članica Tinkara Perme, ki je med člani-
cami osvojila tudi priznanje za najboljšo tekmovalko. 
Rezultati:
1.  mesto: Tinkara Perme (članica -49 kg), Aleksandra Rozina (mla-

dinka -63 kg)
2. mesto: Gašper Lokar (dečki -33 kg)
3.  mesto: Uroš Perišić (člani -80 kg), Kristjan Ponebšek (člani -68 

kg), Pia Smrekar (mladinke -59 kg), Jurij Širok (mladinec -63 kg), 
Luka Lokar (mlajši kadet -43 kg)

Sodelovali so še: Jošt Smrekar, Glorija Baš, Adnan Oshish, Maj Ver-
hovnik Marovšek in Jona Smrekar.

LITIjSKE KEGLjAČICE V 1.A 
SLOVENSKO DRŽAVNO LIGO

V zadnjih tednih je potekalo kar nekaj državnih tek-
movanj, kjer so Litijani zopet blesteli in dokazali, da 

lahko konkurirajo vsem najboljšim klubom v Sloveniji.
V februarju so se najmlajši predstavniki kegljanja udeležili prve-
ga turnirja za Državno prvenstvo za dečke in deklice posamezno 
(od skupno sedmih turnirjev). Sezono je od litijskih predstavnikov 
najbolje pričel Vid Ponebšek, ki je po prvem tekmovanju na tre-
tjem mestu in za predstavnikom iz Krke zaostaja le za 7 kegljev. 
Pri dekletih trenutno najbolje kaže Doris Domič, ki je trenutno na 
8. mestu. 
Marca je v Škofji Loki potekalo Državno prvenstvo posamezno za 
mladince U23. Tomaž Ivančič je tekmovanje končal na odličnem 
2. mestu in si s tem priboril naslov državnega podprvaka, do vo-
dilnega – Jakoba Jančarja iz Kamnika pa je zaostal le za 8 kegljev. 
Klemen Ivančič je dosegel 7. mesto.
V Državni ligi pa so Litijanke zopet dosegle prelomno točko in sicer 
uvrstitev v 1.A Državno ligo. Po 17. krogih v 1.B ligi so trenutno 
na prvem mestu in tudi, če izgubijo v zadnjem – 18. krogu, imajo 
dovolj prednosti pred tekmicami iz Izole, da so si zagotovile vstop v 
1.A ligo. V 1.A moški ligi so naši predstavniki trenutno na 5. mestu, 
lahko pa še dosežejo 4. mesto. V 2. ligi vzhoda so naši predstavniki 
prav tako na trenutnem 5. mestu. 
POPRAVEK: v januarski številki Občana smo zapisali, da sta v Slo-
venj Gradcu na Državnem prvenstvu v tandem dvojicah Klemen 
Ivančič in Kristijan Ponebšek tekmovanje zaključila na 2. mestu. 
Informacija je bila napačna, tekmovalca sta tekmovanje namreč 
zaključila na 1. mestu in si s tem priborila naslov državnih prvakov 
v dvojicah za mladince do 23 let. Za napačne informacije se opra-
vičujemo.  KK Litija2001

TINA KRISTINA GODEC  
zMAGOVALKA TURNIRjA zA ČLANICE
Tina Kristina Godec je zmagovalka Odprtega prven-

stva za članice, ki se je odvijalo v Krškem. V finalu je bila Tina Kristi-
na Godec s 6:1 6:3 boljša od 3. nosilke Metke Komac iz TK Koper. 
Za Tino Kristino Godec je to v zadnjih dveh sezona že sedma zmaga 
na odprtih prvenstvih. Na turnirju je po daljši turnirski pavzi nasto-
pila tudi Lara jamšek, a je žal že v prvem krogu morala priznati 
premoč Evi Kalan, sicer varovanki Maje Matevžič.
V moški konkurenci se je med člani tokrat izvrstno odrezal Tom 
Ašič Kovač, ki sicer nastopa tudi še v mladinski kategoriji. Tokrat 
se je med člani, po zmagi s 6:4 7:6 nad 2. nosilcem Žigom Drob-
ničem iz Z Klub Ljubljana, uvrstil v finale, kjer se je pomeril s 1. 
nosilcem Kevinom Kraljem Max klub Ljubljana, ki je bil tudi konč-
ni zmagovalec turnirja, Tom pa je osvojil končno 2. mesto. Tini in 
Tomu iskreno čestitamo !
Na turnirju do 16 let je v Mariboru nastopila Pia Poglajen. V prvem 
krogu je bila uspešna in s 6:2 6:2 premagala Jano Velički ŽTK Mari-
bor, v drugem krogu pa je morala priznati premoč kasnejši zmago-
valki turnirja Lovrič Piji iz Domžal.
Na turnirju do 16 let, kategorija B, je znova blestel trinajstletni Bor 
Artnak, ki je brez večjih težav osvojil 1.mesto. V čewtrtfinalu je 
ugnal 1. nosilca Tita Škerlavaj LTC Ljubljana 6:0 6:1, , v polfinalu s 
6:4 7:5 Luka Krajnika Triglav Kranj, v finalu pa je bil s 6:2 6:0 boljši 
od Jurija Miklavec Z Klub Ljubljana. To je že druga zmaga Bora Ar-
tnaka v kategoriji 16B v letošnji sezoni. Bravo Bor! 
Pri najmlajših do 12 let je na kvalifikacijskem Round Robbin turnirju 
nastopil Žiga Šeško in se uvrstil v A finale. Tja sta direktno, brez 
kvalifikacij, že uvrščena Rina Grošelj in jaka Tomažin.

Zmagovalka Tina Kristina Godec in finalist Tom Ašič Kovač

Rekreativni tenis: Saša Đukić ugnal Denisa Uraniča
Za pravo presenečenje je v rekreativni ligi AS poskrbel Saša Đu-
kič, ki je suvereno ugnal lanskoletnega prvaka in tudi letošnjega 
favorita za končno ligaško lovoriko Denisa Uraniča. Očitno se Saši 
proti koncu letošnjega ligaškega tekmovanja forma močno vzpenja. 
Upi na ponovno osvojitev naslova za Denisa Uraniča sicer še niso 
povsem pokopani, res pa je, da si ne more več privoščiti spodrslja-
ja. Za drugo presenečenje je poskrbel Dejan Simič, ki je ugnal Ser-
geja Garantini, ki v letošnji sezoni sicer velja za enega od favoritov. 
Tako je v boju za osvojitev naslova trenutno v najboljšem položaju 
Alojz Ašič. V drugi ligi mnogi še vedno ne najdejo recepta, kako 
ugnati Sreča Rozino. Tudi novinec v 2. ligi Klemen Kalšek, bo moral 
na to priložnost še počakati, saj je bil v tokratnem dvoboju boljši 
Srečo Rozina. Še naprej pa zmage v 2. Ligi pridno beleži Marko 
Praznik. V 3. ligi odlično igro še naprej prikazuje Begič jasmin.

Poletna teniška sezona
Tenis klub AS Litija že sprejema rezervacije za igranje v poletni se-
zoni. Ta se bo predvidoma začela 15.4.2017. Tudi letos bo na voljo 
Poletna teniška kartica po izredno ugodni ceni 60,00 eur za celotno 
sezono, ki bo omogočala neomejeno igranje tenisa, kombinacijo 
fiksnega in prostega termina, možnost brezplačne uporabe dvora-
ne v primeru dežja in zaključni turnir dvojic za vse igralce poletne 
sezone v Tenis centru AS Litija. Za več informacij se oglasite v Tenis 
centru AS Litija ali pokličite na 031 693 330.

TENIS CENTER AS LITIjA IŠČE ŠTUDENTKO ZA POMOČ 
V STREŽBI. ZAINTERESIRANE NAJ SE OGLASIJO V  

TENIŠKEM CENTRU ALI POKLIČEJO NA 031693330.



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

V SPOMIN
Dne 19.3.2017 je minilo eno leto odkar nas je zapustila  

naša draga žena, mami in babi

BRANKA KRŠIĆ
1.3.1952 – 19.3.2016

CKS 16, Litija, Ježni vrh 10, Šmartno pri Litiji

Zelo, zelo te pogrešamo,

mož Ratko, otroci David, Anita in Jan z družinama.

Toplina popoldneva je začutila
še zadnji tvoj smehljaj,
ki vsakega popelje v raj.
Postala si zvezda na nebu, ki večno živi, 
kot bi želela reči: saj v  vaših srcih 
še naprej živim.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame

IVANE ŠTRUBELJ
24.12.1923 – 14.2.2017

Se zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče ter vso nesebično pomoč, ki ste nam jo nudili v teh tež-
kih trenutkih. Še posebej hvala dr. Sabini Kokot, patronažni sestri ge. 
Vanji Požaršek, župniku g. Mohorju Rihtaršiču za lep pogrebni obred,  
ge. Almiri Jelnikar za ganljiv govor in g. Jožetu Setničarju za zaigrano 
Alelujo.

Žalujoči: hčerki Marinka in Ivanka ter sin Jože z družinami,  
ostalo sorodstvo in prijatelji

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
     (Simon Gregorčič)

V SPOMIN
Minilo je dve leti odkar nas je zapustila mama,

stara mama in prababica

IVANA PLANINŠEK
21.6.1943 – 10.3.2015

Veliko srce naše mame Ivice ne bo pozabljeno, 
dokler bomo v vsakem delu hiše, njive in travnika 

na Konju videli del nje.
Hvala vsem, ki se je spominjate.

Sinovi: Janez, Franci in Marjan z družinami

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

V SPOMIN
3. marca 2017 je minilo žalostno leto odkar nas je zapustil  

naš dragi

ALBIN ŠUŠTAR
1946 – 2016

Hvala vsem, ki se ga spominjate, 
ga ohranjate v lepem spominu, mu prižigate sveče 

ali postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je tiho zapustil naš dragi ati, brat,  

dedek in pradedek

VILI TAUFER
7.6.1931 – 29.1.2017

Graška 10, Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala g. župniku za lepo 
opravljen obred in pevcem za zapete pesmi. Zahvalo izrekamo tudi 
osebju Doma Tisje, Enota Litija.

Tvoji žalujoči: hčerki Darja in Gerta z družinama

ZAHVALA
V 98. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica,  

prababica in praprababica 

KRISTINA ŠUŠTERŠIČ
iz Riharjevca 4, Šmartno pri Litiji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, darove za svete maše in sveče. Hvala 
župniku Kvaterniku in pogrebni služni Perpar za lepo opravljen obred in 
ge. Justini za lepe poslovilne besede. Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

ZAHVALA
ob smrti naše drage mame

MARIJE GOMBAČ
22.5.1943 – 11.2.2017

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in spremstvo na 
njeno zadnjo pot.
Posebna zahvala dr. Marku Kolšku za vso zdravstveno oskrbo v Domu 
Tisje, osebju Doma Tisje za pomoč in oskrbo, župniku Jožetu Tomšiču 
za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, trobentaču za za-
igrano poslovilno skladbo ter g. Marjanu Okornu in ostalim pogreb-
cem iz KSP Litija za izvedbo pokopa.
Hvala vsem, ki niste imenovani, pa se spominjate naše mame.

Vsi njeni

V šumenju vetra, slišim tvoj glas.
V šopku cvetja, vidim tvoj obraz.
Spomin, ostal je z nami,
misel, hvaležna na te!

V SPOMIN

ANTON RESNIK
iz Tlake

1936 - 2002

Petnajst let že mineva, odkar te več ni, 
vendar v naših srcih še vedno misel nate živi. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate, 
postojite ob njegovem grobu 

in prižigate sveče.

Vsi njegovi najbližji

Vonj opojnega sena po tebi bo ostal,
dotaknil mirno svojih si se tal,
iz njih vzklijejo nova naj semena,
v spomin, Edo, tvojega imena.

ZAHVALA
Tiho in mirno se je v 86. letu poslovil naš ljubljeni mož, ata,  

dedek, tast, brat in stric

EDVARD OKORN
iz Jesenj

1931 – 2017

Iskrena hvala vsem, ki ste ga obiskovali, pomagali in lajšali zadnje 
mesece, še posebno osebju ZD Litija za zdravstveno oskrbo.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se mu poklonili na zadnji poti, darova-
li cvetje, sveče in svete maše, sorodnikom, sosedom, prijateljem ter 
znancem za podporo, izrečena sožalja in tolažilne besede.
Posebej hvala sosedom Marjanu, Francu, Jožetu in Dragu, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, Vinku za poslovilne besede in pev-
cem Lipe.

Vsi njegovi

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

www.gostilnakovac.si
MALICE

“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR
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23. ČRKA 
ABECEDE

SKUPNOST 
ŠKOFOV

SLOVENSKI 
PISATELJ 
(PETER)

PERZIJA
HRVAŠKA 
DENARNA 

ENOTA

NADALJE
VANJE 
GESLA

SLOVANSKI 
BOG 

GROMA

ITALIJANSKI 
SMUČAR 
(EDALINI)

GOZDNI 
DELAVEC

ZDRAVNIK ZA 
UROLOGIJO

UNIVERZI
TETNI 

KLINIČNI 
CENTER

ŠVEDSKI 
SMUČARSKI 

CENTER

JAMSKI 
PLIN

SREDO
ZEMSKA 

RASTLINA

GRŠKA 
ČRKA

JAPONSKA NA BI 
RALKA BISEROV

AKVARIJSKA 
RIBICA

OBAREK

ZADNJI 
TROJANSKI 

KRALJ

23. ČRKA 
ABECEDE

KALIJEV ALI 
ALUMINIJEV 

SILIKAT

GROFIJA V 
ANGLIJI

STAR 
CITROENOV 

TIP AVTOMO
BILA

SPOMINSKA 
KOVINSKA 
PLOŠČA

CIPRSKO 
ODPORNIŠKO 

GIBANJE

CERKVENO 
SODIŠČE

ANTON 
NOVAČAN

MENIČNI 
POROK

JUŽNI DEL 
VOJVODINE

VAS PRI 
LJUBLJANI

SLOV. PISEC 
NABOŽNI (GVIDO)

PEVEC 
PLESTENJAK

DUNAJSKA 
ČETRT

NARODNA 
SKUPNOST

OKRASNA 
PTICA MESTO V 

NEVADI 
(ZDA)

PRITRDIL
NICARIMSKA 

BOGINJA

SPAJKA, 
SNOV ZA 

SPAJKANJE

RIMSKI BOG 
LJUBEZNI

GRŠKI PO TU
JOČI PEVEC

ESTONCI
MESTO NA 

SICILIJI

EDVARD 
KOCBEK

GLAVNI ŠTEVNIK ŠPANSKA JED 
ENOLONČNICABIVŠI 

AVSTRIJSKI 
SMUČAR

VRV, 
KONOP

DRUŽABNA 
PRIREDITEV 
Z GLASBO

KOPJE 
ZASTARELO AVTO 

OZNAKA 
REKEEDVARD 

KOCBEK

DOLGIN, 
DOLGOKRAK

BELGIJSKI 
PISATELJ 
(JAMES)

NADALJE
VANJE 
GESLA

MILANSKI 
KARDINAL 
(ACHILE)

Izžrebanci križanke iz meseca Februarja 2017 bodo prejeli 
BON za pizzo v Gostilni Kovač. Nagrajenci bodo prejeli 
BON za pizzo v Tiskarni ACO, Litija.

1. Slavi Bolte, CKS 18, Litija
2. Nada Okrogar, Klanec 3, Gabrovka pri Litiji
3. Ani Prosenc, CKS 9, Litija

Težje besede:  ENSOR, RATTI, PAELLA, RANT, ROTA, 
ELKOT

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.4.2017 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli pobar-
vanko iz Doma Tisje. Nagrajenci bodo prejeli pobarvan
ko v Tiskarni ACO, Litija.

STAR mizarski ponk, skrinje, 
omare, mize, voziček lojtrnik, 
cizo in ostale stare predmete 
kupim.  031 878 351

PODARITE odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim.  030 996 225

PRODAM peč na pelete Eva 
(Etiks) bordo barve, moč 7,5 
kW, ogrevalna površina 70-
140 m3, rabljena eno sezo-
no, cena 750,00 EUR, še v 
garanciji. Inf.: 051/826-658.

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

 051 740 430

nePReMičnine nagradna križanka sestavil: jože Vizlar številka: 196

PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazidlji-
va, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele). Infor-
macije: GSM: 031 630 931

1SOBNO STANOVANjE v mansardi večstanovanj-
skega objekta v velikosti 36,2 m2, 2/2 nadstropje, v 
centru Šmartnega pri Litiji, obnovljeno 2007, klima-
tizirano, prodam. 31.900 EUR. Telefon 041 28 29 55.

ODDAM garažo v pritličju bloka v Litiji. 
Tel.: 031 230 231

Sečnja in SPRavilo leSa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.

Les tudi odkupujemo in izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.

GOzDARSTVO Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

Javno glasilo OBČAN
javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

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

KUPITE – TAKOj GRADITE!
V Litiji ugodno prodam parce-
lo 1014 m2 na izrazito sončni 
legi vključno z gradbenim do-
voljenjem in plačanim komu-
nalnim prispevkom! V bližini 
šola, gimnazija, vrtec, želez-
niška postaja in vsa ostala 
infrastruktura!

za informacije in ceno  
pokličite 041651802 ali 031 693 330.

iz Dela obMočneGa zDRUŽenja 
RK litija

KRVODAjALSTVO
RKS - OZ kot javno pooblastilo poleg ostalih opravlja 

naslednjo nalogo - izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in or-
ganizira krvodajalske akcije.
Prva redna krvodajalska akcija je bila v Litiji 7. In 8. 
marca 2017 v Zdravstvenemu domu Litija. Udeležilo se 
je 214 krvodajalcev. 
RKS Območno združenje Litija se vsem krvodajalcem 
zahvaljuje za darovano kri, Zdravstvenemu domu Litija 
pa za sodelovanje pri uspešno izvedeni krvodajalski akciji. 
Vašo pomoč in razumevanje,do takih in podobnih humanitarnih ak-
cij si želimo tudi v bodoče.

DAN CIVILNE zAŠČITE 1. MAREC 2016 
V torek 7.3.2017 so bila v Medvodah podeljena priznanja Civilne 
zaščite Ljubljanske regije.
Med prejemniki je bila tudi ekipa prve pomoči RKS Območno 

združenje Litija. Ekipa je prejela brona-
sti znak Cz za požrtvovalno in uspešno 
opravljanje nalog in zaščite, reševanja in 
pomoči.
Ekipa je preko RKS sodelovala v Plani-
ci, kjer je poleg ostalih skrbela za dobro 
počutje in varnost obiskovalcev. 2.julija 
2016 je v Ljubljani potekala prireditev 
FACE 2016, kjer je sodelovala tudi naša 

ekipa: bolničarki kot poškodovanki na delovnem mestu, na Kon-
gresnem trgu pa so mimoidočim prikazali temeljne postopke oživ-
ljanja.
Ekipa bolničarjev vedno sodeluje tudi z gasilci, pri dnevih odprtih 
vrat PGD, s temeljnimi postopki oživljanja s pomočjo defibrilatorja. 
Udeležuje se raznih promocijskih akcij po osnovnih šolah, društvih. 
Že od začetka prihoda migrantov je ekipa sodelovala pri pomoči 
beguncev migrantov na mejnem prehodu.

HUMANITARNA AKCIjA MERCATORjA IN RKS 
V soboto, 18. februarja 2017, smo 
skupaj z Mercatorjem, ki podpira 
človekoljubje kot samoumeven 
del svoje družbene odgovornosti, 
spodbujali ljudi, ki čutijo podob-
no, naj delijo drobec tistega, s 
čemer razpolagajo, z znanimi in neznanimi ljudmi v svojem okolju. 
Morda nekateri še ne trpijo lakote, vendar bodo s prihrankom lažje 
plačali položnice. Neskončno lep je občutek, da smo storili nekaj 

dobrega za drugega človeka,« pravi dr. Du-
šan Keber, predsednik Rdečega križa Slo-
venije. Z akcijo smo zelo zadovoljni, zbra-
li smo 235 različnih artiklov, ki jih bomo 
razdelili znanim ali neznanim sosedom v  
stiski.
Hvala vsem darovalcem, prostovoljcem, 
poslovodkinji Supermarketa v Litiji. Z 
akcijo bomo nadaljevali. Predlog Mer-
catorja in RKS je vsako tretjo soboto v 
mesecu.

Za RKS OZ Litija: Danica SVERŠINA

zAVARUjTE SE PRED VLOMI IN BODITE  
POzORNI NA DRzNE TATVINE! 
Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš!

Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od doma preveri-
te, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite 
zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih. 
Vrednejše predmete shranite na varno mesto. Poprosite znance, 
sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše 
stanovanje, dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik in podobno. Po-
skrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni (ne puščajte 
vidnih sporočil, da ste kam šli, ne puščajte ključev v poštnem na-
biralniku, pod predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken z za-
vesami, polkni ali roletami). Lastnikom podjetij svetujemo, da med 
odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate 
preprečiti morebiten vlom. Že najmanjše samozaščitno ravnanje 
(močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta 
okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne 
naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči 
drugo škodo. Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte 
vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, 
še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone, 
ter kukala na vhodih. 
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite tele-
fonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj 
se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja 

kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo 
preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajaj-
te po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko 
ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na par-
kiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, 
da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denar-
nic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.  
Iz analize prejšnjih let v spomladanskem obdobju beležimo tudi po-
jav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugotovljeno je, da so žrtve 
predvsem starejši občani, ki jih osumljenci pod pretvezo (odkup 
odpadnega materiala, zaprošajo za vodo, čisto »navaden« pogovor 
o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih pred-
metov ipd), zvabijo iz hiše, tako da oškodovanec nima več nadzo-
ra nad objektom in preusmerijo njegovo pozornost s pogovorom. 
Medtem drugi storilec ali več, vstopi/jo v notranjost, od koder v 
večini primerov odtujijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete. 
Da so bili okradeni, pa opazijo šele več ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom ose-
be, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo 
v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj vzamejo 
s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo 
pozorni na izgled oseb, znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim 
so se pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane žrtev kazni-
vega dejanja, naj takoj obvesti policijo na številko 113.

Danijel STANOJEVIČ
Pomočnik komandirja PP Litija



Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 09.00 - 20.00 
sobota od 09.00 - 20.00

v Litiji, na naslovu Ježa 2c 
Vam je sedaj na voljo popolnoma prenovljena poslovalnica KiK. 

Okrasni zajci
1  na jajcu, višina: pribl. 13 cm, 

za kos samo 1,49
2  stoječi, višina: pribl. 16 cm, 

za kos samo 1,99
3  stoječi, višina: pribl. 21 cm, 

za kos samo 2,79
4  stoječi, višina: pribl. 45 cm, 

za kos samo16,99
5  stoječi s cvetličnim loncem, 

višina: pribl. 36 cm, 
za kos samo18,99

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. 
Pridržujemo si pravico do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 

KiK Textilien und Non-Food d.o.o • Ruska ulica 6 • 2000 Mariborwww.kik.si

Najdete nas tudi na: www.facebook.com/kik.slovenija


