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Prvomajsko srečanje na 
sitarjevcu in Goliščah

1. maja vabljeni na tradicionalno prvomajsko 
srečanje na Sitarjevec, kjer bodo člani  

Prostovoljnega gasilskega društva Litija  
poskrbeli za dobro hrano, pijačo in živo glasbo.

Prav tako ste vabljeni na tradicionalno  
prvomajsko srečanje na Golišče. Pričetek  

kulturnega programa ob 11. uri, poskrbljeno  
bo za dobro hrano in pijačo! 

MeSto litijA  
PRAznovAlo 65 let

12. april je praznik mesta Litija in je spomin na 12. 
april 1952, ko je takratna Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije sprejela Zakon o razdelitvi Slovenije na mesta, okraje in 
občine. Mestna skupnost Litija je praznik mesta (65 let) obeležila 
s slavnostno sejo sveta MS in na njej podelila priznanja članom 
Odbora za izgradnjo večnamenske športne dvorane. Priznanji sta 
dobila tudi direktorja podjetja JP KSP Litija in SPL, kot dosedanja 
upravljalca dvorane. V kulturnem programu je nastopila moška 
pevska skupina Lipa, zgodovino mesta je predstavila kustosinja 
Helena Hauptman. Vse prisotne sta nagovorila predsednik MSL 
Dušan Hauptman in župan občine Litija Franci Rokavec. 

Dobitniki priznanj MSL ob 65-letnici mesta

Iz urednIštva ...
Prvi pomladansko cvetje nas je že razveseli-
lo in tudi vrtičkarji so že položili prva semena 
na svoje vrtove. Tudi naše uredništvo se je z 
veliko spodbudo dopisnikov in sodelujočih 
pri nastajanju časopisa odločilo, da zaseje 
nekaj novosti pri izdajanju časopisa in tako 
ste dobili prvega Občana, ki bo imel kar po-
lovico strani v barvnem tisku. Še naprej se 
bomo trudili, da bi časopis postal bolj pre-
gleden in morda se kaj zgodi tudi pri obsegu 
strani. Vsekakor je to za nas že prvi velik ko-
rak in smo prepričani, da boste odslej časo-
pis še raje prebirali. Prvi organizirani pohodi 
so se že zgodili, vsebina časopisa pa vas vabi 
na prvomajska srečanja in druge prireditve.  
Sedaj pa nas čaka veliko predpoletnih pri-
prav, toplo sonco in veliko zunanjih aktivno-
sti. Tudi mi vam želimo lepo preživete pra-
znike ter mnogo srečnih trenutkov z ljudmi, 
ki jih imate radi.

Urednik 
Sašo Jovanovič

Prispevke pošljite do 08.05.2017  
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.

Ob 27. aprilu »dnevu  
upora proti okupatorju«  

in 1. maju »Prazniku dela«  
vsem občankam in občanom 

čestitam in želim  
prijetno praznovanje.

Župan Občine Litija Franci Rokavec
s sodelavci občinske uprave

SloveSnoSt ob DnevU  
SlovenSKe zAStAve

Letos mineva 169 let od kar je slovenski domoljub Lovro Toman 
izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani. V počastitev 
tega dejanja društvo Heraldica Slovenica vsako drugo nedeljo v 
mesecu aprilu organizira proslavo ob dnevu zastave v Geome-
tričnem središču v Spodnji Slivni. 

Letošnji slavnostni govornik je bil etnolog Damjan J. Ovsec, ki je v 
svojem govoru izpostavil pomen domoljubja in to slikovito podkrepil 
s stavkom; »Domovino ljubimo tudi takrat, ko oblasti ne maramo.« 
Obiskovalce so nagovorili: župan občine Litija Franci Rokavec, župan 
občine Trzin Peter Ložar, igralec in pesnik Tone Kuntner, predsednik 
društva Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek. V kulturnem 
programu so nastopali učenci osnovne šole Trzin, folklorna skupina 
Trzinka, mešani pevski zbor Žerjavčki Trzin in orkester slovenske voj-
ske. V paradi zastav in praporov so sodelovali dijaki gimnazije Litija, 
veteranske organizacije vojne za Slovenijo, zastavonoše slovenskih 
občin in narodne noše.  (več na strani 10)

Vsem občankam in občanom ter članom in članicam Združenja borcev  
za vrednote NOB Litija-Šmartno čestitamo ob državnih

praznikih Dnevu upora proti okupatorju - 27. aprilu ter prazniku dela  
1. maju. Ob tej priliki Vas vabimo na proslavo, ki bo 27. aprila 2017  

ob 11. uri pri spomeniku na Javorskem Pilu.
Po končani proslavi ste vabljeni na tradicionalno druženje  

pri Lovskem domu Gabrovka.
Želimo vam prijetno praznovanje in prisrčno vabljeni!

ZB NOB Litija-Šmartno
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Komisija za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja na podlagi 9. člena Odloka o 
priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 
61/08) objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS 
ZA PODAJO PREDLOGOV  

ZA PODELITEV PRIZNANJA  
ZLATA PLAKETA  

OBČINE LITIJA ZA LETO 2017
I.  Občina Litija namerava v letu 2017 pode-

liti priznanje Zlata plaketa Občine Litija. 
Zlata plaketa Občine Litija se podeli ob-
čanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, 
društvom, združenjem in drugim pravnim 
in fizičnim osebam in skupinam za dosež-
ke na področju gospodarstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa, socialnega var-
stva, ekologije, zaščite in reševanja ter 
na drugih področjih, za pomembno in 
ustvarjalno delo, dosežke trajnega pome-
na in uspehe, s katerimi so pomembno 
vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O 
podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine 
Litija bo odločal Občinski svet občine Li-
tija. V posameznem letu se podeli največ 
eno priznanje Zlata plaketa Občine Litija.

II.  Prejemniki priznanja so lahko državljani 
Republike Slovenije in drugih držav, če 
so s svojim delom in dosežki prispevali 
k boljšemu življenju občanov in dosegli 
pomembne uspehe na posameznih po-
dročjih. 

III.  Predloge za podelitev priznanja Zlata pla-
keta Občine Litija lahko podajo občani, 
politične stranke, podjetja, društva ter 
druge organizacije.

IV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti 
posredovan v pisni obliki najkasneje do 
26. 05. 2017 do 12. ure na Občino Litija, 
Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAV-
NI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA 
PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA 
OBČINE LITIJA ZA LETO 2017 – NE ODPI-
RAJ« in mora vsebovati:

 a)   ime in priimek oziroma naziv predlaga-
telja ter njegov naslov oziroma sedež,

 b)   ime in priimek oziroma naziv predlaga-
nega prejemnika priznanja,

 c)  utemeljitev predloga. 
V.   Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov 

dobijo predlagatelji na Občini Litija na tel. 
št. (01) 8963-428.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA

Predsednik: Bojan ŽELEZNIK 

Ravnanje s komunalnimi odpadki v letu 2016 Varno, preudarno, 
spoštljivo in kulturno 

po cestah!
Spoštovane občanke, občani, udeleženci 
v prometu. Dovolite nekaj besed za večjo 
varnost, za boljše počutje na cestnih po-
vršinah, razmišljanje s priporočili in že-
ljo, da ostanemo čim dlje zdravi in živi ter 
prošnjo, da ne uničujemo našega bivanj-
skega prostora!
Leto je naokrog, prvi pravi resni sončni žarki 
so na ceste že privabili motoriste. Ceste še 
niso dovolj očiščene od zimskega posipanja, 
prav tako še niso povsod sanirane resne po-
škodbe zaradi dolge in mrzle zime. Asfaltna 
površina je še hladna in tako ne omogoča 
optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Po-
leg tega telo po zimskih (ne)aktivnosti še 
ni dobro kondicijsko pripravljeno na večje 
podvige, kot je tudi varna vožnja z motornim 
kolesom. Zato je še toliko bolj pomembno, 
da čim večkrat o tem spregovorimo in opo-
zarjamo motoriste, hkrati pa tudi ostale ude-
ležence v prometu. Zelo pomembno je, da 
smo vsi udeleženci spoštljivi in strpni drug 
do drugega, še posebej pa moramo biti vsi 
brez izjeme pozorni na najbolj ranljive sku-
pine, to so pešci, kolesarji, invalidi, otroci 
in starejši.
Vozimo strpno in preudarno ter bodimo 
še dodatno previdni na cesti! Pri vožnji 
z motorjem uporabljajmo zaščitno opre-
mo, čelade, svetla odsevna oblačila ter 
upoštevajmo omejitev hitrosti!
Vse udeležence v prometu opozarjam, da 
naj pozorno spremljajo promet, tako v 
vzvratnih, kot tudi stranskih ogledalih. Pri 
prehitevanju vozil in vključevanju na predno-
stno cesto naj vozniki upoštevajo prednost 
voznikov, ki vozijo po prednostni cesti. Pred 
vsakim premikom vozila naj vozniki avtomo-
bilov preverijo  t. i. mrtvi kot, saj so motoristi 
zaradi ozke silhuete slabše vidni in se lahko 
v ogledalih “izmuznejo”. Namreč že širina 
svinčnika v iztegnjeni roki lahko popolnoma 
zakrije motorista, oddaljenega 30 m, zato 
se morajo vozniki vedno prepričati o prosti 
poti.
Pred daljšo vožnjo naj motoristi osvežijo spo-
min s treningom na poligonu ali s krajšo 
kondicijsko vožnjo. Tudi letos bo to omogo-
čeno na preventivni akciji Varno na motor v 
Litiji v soboto 13. maja, v organizaciji ob-
činskega Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu in Policijske postaje Litija ter 
sodelujočimi reševalci NMP ZD Litija, gasilci 
PGD Litija in drugimi. Motoristi bodo lahko 
preizkusili svoje psihofizične sposobnosti za 
vožnjo in svoje znanje ter izkoristili možnost 
vožnje po poligonu ob nadzoru inštruktorja 
varne vožnje, osvežili svoje znanje o cestno 
prometnih predpisih in prisluhnili napotkom 
izkušenih poznavalcev o varni vožnji z mo-
torji. 
Da pa bo vožnja in hoja po cestah kar naj-
bolj bolj varna, prosim, da ne odmetava-
te odpadkov po in ob cestišču, oziroma 
nikamor v naravo! Kajti odpadki lahko pov-
zročijo tudi nesrečo, poleg tega pa postane 
uživanje v naravi ob pogledih na smeti, prava 

mora. Verjamem pa, da odvrženi odpadki ne 
motijo »packonov«, ki jih brezbrižno odme-
tavajo, kjer jim pride na pamet. Zato še en-
krat prosim, da spoštujmo naravo, imejmo 
jo radi, starejši bodimo vzgled mladim, pri-
družimo se mnogoterim čistilnim akcijam po 
KS-ih. Skupaj očistimo naravo in v prihodnje 
ravnajmo tako, da bodo čistilne akcije posta-
le preteklost! 
S spoštovanjem, željo po varni vožnji in pro-
šnjo za ohranjanje neokrnjene narave,

Podžupan Boris DOBLEKAR

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
je v letu 2016 na celotnem območju obči-
ne Litija izvajalo Javno podjetje Komunalno 
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., skladno 
z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Litija. 
V letu 2016 je javno podjetje odvoz posame-
znih frakcij komunalnih odpadkov, nastalih v 
gospodinjstvih, izvajalo po sistemu od vrat do 
vrat. Mešane komunalne odpadke (preostanek 
odpadkov) in mešano embalažo se odvaža iz-
menično na 14 dni, biološko razgradljive od-
padke odvažajo tedensko, kosovne odpadke pa 
v roku 30 dni po naročilu posameznega povzro-
čitelja. Iz zbiralnic – ekoloških otokov se teden-
sko izvaja odvoz papirja in papirne embalaže, 
ter na 14 dni stekleno embalažo. Na nekaterih 
zbiralnicah so v okviru projekta Gospodarjenje 
z E-odpadki namestili zabojnike za zbiranje ma-
lih gospodinjskih aparatov in baterij, za katere 
zagotavlja praznjenje družba ZEOS.
Nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih se 
prevzema na sedežu podjetja na Ponoviški ce-
sti 15, kjer je nameščen poseben kontejner za 
varno zbiranje tovrstnih odpadkov. Letna akcija 
zbiranja nevarnih odpadkov se izvaja v septem-
bru s premično zbiralnico.
Celoletna količina zbranih odpadkov v letu 2016 
je bila 4.547.551 kg. Na CEROZ (Odlagališče 
Unično Hrastnik) je bilo odpeljanih 2.561.550 
kg (56,33%) mešanih komunalnih odpadkov, 
ki so bili pred odlaganjem mehansko biološko 
obdelani. Količina 1.986.001 kg je bila preda-
na drugim zbiralcem v nadaljnjo predelavo, kot 
ločeno zbrane frakcije, kar predstavlja 43,67 % 
odpadkov. 
Količina vseh zbranih odpadkov v letu 2016 
bistveno ne odstopa od zbrane količine v pre-
teklih letih. V letu 2016 se tudi količine loče-
no zbranih frakcij komunalnih odpadkov niso 
bistveno povečale v primerjavi z letom 2015. 
Cilja, da bi bila količina mešanih komunalnih 
odpadkov nižja od količine ločeno zbranih frak-
cij, ki gredo v obdelavo, še nismo dosegli. 
V letu 2016 so upravljavci centrov za ravna-
nje z odpadki, na podlagi veljavnih predpisov, 
morali vse prevzete odpadke pred odlaganjem 
mehansko biološko obdelati (MBO) in s tem 
so zmanjšali količine odloženih odpadkov. Na 
račun obdelave pa so se povečale cene prevze-
ma mešanih komunalnih odpadkov in zato je 
potrebno zmanjšati količine mešanih odpadkov 
kar bomo dosegli z doslednim ločevanjem od-
padkov na izvoru. 

Kako in kam z odpadki  
iz gospodinjstev?

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI
Organske odpadke odložite v zelene zabojnike 
ali v hišni kompostnik. Večje količine zelene-
ga vrtnega odreza in odpadni les lahko oddate 
v Zbirnem centru na Ponoviški 15, v Litiji ali v 
Zbirnem centru v Šmartnem pri Litiji. Organ-
ske odpadke v zabojnik za organske odpadke 
nikoli ne odlagajte v plastičnih vrečkah, ampak 
v biorazgradljivih ali papirnatih vrečkah. Sem 
sodijo:
zeleni vrtni odpadki, zlasti:
- odpadno vejevje, trava, listje, 
- stara zemlja lončnic, rože, 
- plevel, 
- gnilo sadje, 
- stelja malih rastlinojedih živali, 
- lesni pepel,
kuhinjski odpadki, zlasti: 
- zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, 
- jajčne lupine,
- kavna usedlina,
- filter vrečke, 
- pokvarjeni prehrambni izdelki, 
- kuhani ostanki hrane, 
- papirnati robčki,
- brisače in papirnate vrečke, 
- moker časopisni papir.
MEŠANA EMBALAŽA 
Mešano embalažo odložite v zabojnik z rume-
nim pokrovom. Večje količine lahko oddate v 
zbirnem centru. Embalažo izpraznite in stisnite, 
da ne bo zabojnik prehitro poln. Sem spadajo: 

- vse vrste plastenk,
-  plastične posode in druga plastična embala-

ža iz trde plastike,
- drobna embalaža (jogurtovi lončki, ipd.),
-  kovinska embalaža (konzerve od hrane, plo-

čevinke, ipd.),
-  sestavljena embalaža (tetrapak od mleka, 

sokov, jogurtov…),
-  embalažni stiropor (pri nakupu gospodinj-

skih aparatov),
- folije vseh vrst,
- PVC vrečke.
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
V zabojnik za mešane komunalne odpadke ne 
sodijo odpadki, ki jih lahko razvrstite drugam! 
Na primer:
- povoščen papir,
- vžigalnike,
- ostanke kosti in mesa,
- ohlajen pepel (ne lesni),
- plenice in sanitarne izdelke,
- iztrebke malih živali, mačji pesek,
- lase in dlake,
- ogorke cigaret, 
- umazane papirnate kozarce in krožnike,
- umazan papir, tapete,
- čevlje,
- vrečke sesalcev, smeti od pometanja,
- keramiko, porcelan,
- žično steklo, pleksi steklo,
- šiviljske ostanke, usnje,
- kasete, filme, fotografije, 
- zgoščenke, diskete,
- celofan, lepilne trakove, 
- izolacijski material,
- manjše plastične izdelke za gospodinjstvo,
- manjše plastične igrače (ne električnih),
- tekstil (manjše količine).
PAPIR IN KARTON 
Zbran odpadni papir in karton ter papirno in 
kartonsko embalažo odložite na ekološkem 
otoku (zabojniki z rdečim pokrovom) ali v zbir-
nem centru. Izogibajte se izdelkom za enkra-
tno uporabo kot so papirnati servietki, robčki 
in brisačke.
- časopisi in revije,
- zvezki, knjige,
- papirnate vrečke,
- reklame, brošure, katalogi, prospekti,
- pisemske ovojnice,
- pisarniški papir,
- ovojni papir,
- papirnate nakupovalne vrečke,
- papirna in kartonska embalaža živil,
- lepenka.
STEKLENA EMBALAŽA 
Stekleno embalažo odlagajte na ekološke oto-
ke v zabojnike z belim pokrovom ali v zbirnem 
centru. 
- steklena embalaža za živila in pijačo,
- steklena embalaža zdravil in kozmetike,
- stekleni kozarci vloženih živil,
- druga steklena embalaža.
KOSOVNI ODPADKI 
Odvoz kosovnih odpadkov lahko gospodinjstvo 
naroči 1-krat letno. Po naročilu odvoza kosov-
nih odpadkov je gospodinjstvo o terminu odvo-
za obveščeno. Kosovne odpadke lahko odda-
mo tudi v Zbirnem centru na Ponoviški 15, v 
Litiji ali v Zbirnem centru v Šmartnem pri Litiji. 
Kosovni odpadki so običajno odpadki, ki bi jim 
ob manjših popravilih ponovno vdihnili uporab-
no vrednost. V ta namen v nekaterih krajih v 
Sloveniji že delujejo Centri ponovne uporabe.
Odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvu in so 
preveliki, da bi jih odložili v zabojnik za mešane 
komunalne odpadke: 
- pohištvo,
- vzmetnice,
- sedežne garniture, 
- preproge,
- peči,
-  cevi, radiatorji in drugi kosi iz železa in pločevine,
- sanitarna oprema,
-  večje igrače, otroški vozički, športna oprema...

NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI,  
KI SPLOH NE NASTANE!

Občina Litija in JP KSP Litija d.o.o.

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO 
PREDLOGOV ZA  

PODELITEV PRIZNANJA 
ČASTNI OBČAN

Obveščamo vse občane, politične stran-
ke, društva, zavode, ustanove, podjetja 
ter druge organizacije, da lahko kadarkoli 
posredujejo Komisiji za mandatna vpra-
šanja volitve in imenovanja pri občinskem 
svetu Občine Litija, predloge za podelitev 
priznanja Častni občan Občine Litija. Pre-
dlog za podelitev priznanja mora vsebova-
ti ime in priimek oziroma naziv predlaga-
telja ter njegov naslov oziroma sedež, ime 
in priimek oziroma naziv predlaganega 
prejemnika priznanja in utemeljitev pre-
dloga. Predlog posredujte v pisni obliki 
najkasneje do 26.05.2017 do 12. ure na 
Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, 
s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO 
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA 
ČASTNI OBČAN OBČINE LITIJA ZA LETO 
2017 – NE ODPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje pri-
znanje Občine Litija, ki se lahko podeli 
posamezniku za posebne in izjemno po-
membne dosežke, dosežene v daljšem 
časovnem obdobju, ki so prispevali k 
splošnemu razvoju, ugledu in napredku 
celotne Občine Litija in imajo trajen po-
men za vse občane in njihovo življenje. 
Priznanje Častni občan se lahko podeli 
državljanom Republike Slovenije in drugih 
držav. V posameznem letu lahko občinski 
svet podeli največ eno priznanje z nazi-
vom Častni občan Občine Litija.

Občina Litija
Župan: Franci ROKAVEC
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v medGeneracijskem središču 
šmelc zaPoslenih Preko 100 ljudi

Medgeneracijsko središče ŠMELC, v katerem poleg doma sta-
rejših občanov – enota Doma Tisje Litija, deluje tudi Glasbena 
šola Litija-Šmartno, vrtec Ribica, Bela Štacunca Tosama, Dela-
vska hranilnica, frizerski salon Elizabet, kozmetični salon Petra 
in pisarna družbe Sint d.o.o. je zaposlenih preko 100 ljudi, od 
tega jih je samo v enoti Doma Tisje 57, od tega novih zaposlitev 

velePoslanik združenih držav amerike 
– Gost Podjetnika Bojana železnika

Pri prizadevanjih naših podjetji, ki s svojimi proizvodi in storitvami 
prodirajo na tuje trge ima pomembno vlogo tudi gospodarska diplo-
macija. Ta predstavlja eno od pomembnih aktivnosti, ki jih vodi vele-
poslanik Združenih držav Amerike Brent R. Hartley v Sloveniji in tako 
je v sklopu nje obiskal tudi našega litijskega gospodarstvenika Bojana 
Železnika, lastnika in direktorja družinskega podjetja KGL d. o. o..
Gospodarsko delegacijo Veleposlaništva ZDA v Sloveniji so pred po-
slopjem družinskega podjetja KGL d. o. o v Litiji sprejeli člani družine 
Železnik, ki so zaposleni v podjetju; poleg Bojana še žena Martina 
ter sin Boštjan, ki v podjetju že aktivno prevzema vlogo naslednika. 
Pridružil se jim je tudi litijski župan Franci Rokavec. Oče in sin sta ve-
leposlaniku predstavila zgodovino in razvoj podjetja katerega začetki 
segajo dobrih trideset let nazaj in poudarila, da če želiš biti uspešen, 
moraš večino zaslužka vložiti nazaj v posodobitev, raziskave in razvoj. 
Tej miselnosti so sledili ves čas in danes se zato lahko pohvalijo z 
najmodernejšo tehnologijo ter najsodobnejšimi stroji in opremo, kar 

podjetju omogo-
ča lasten razvoj 
izdelkov z visoko 
dodano vredno-
stjo in uspešno 
konkuriranje na 
vseh svetovnih 
trgih. Kar 70 
odstotkov proi-
zvodnje prodajo 
najzahtevnejši 
avtomobilski in-
dustriji, preosta-
lih 30 odstotkov 
je namenjenih 
drugi kovinski in 

elektroindustriji, veliko večino izvozijo. Sledil je razgovor o prihodno-
sti, kjer je veleposlanik izrazil prepričanje, da za podjetje ki se ne-
prestano modernizira, specializira in veliko investira ni bojazni za na-
daljnji uspešni razvoj. Razkril je, da podjetji v Sloveniji ne obiskuje le 
zato, da bi zbiral informacije za potencialne ameriške investitorje in 
podpiral čezatlantsko sodelovanje, v Sloveniji išče investitorje, ki si 
želijo investirati v ZDA. Direktor Železnik je povedal, da so prve stike 
z ameriškim trgom naredili preko Slovensko ameriškega poslovnega 
združenja SABA iz Clevelanda in za naskok na ameriške trge pripra-
vili ekskluziven proizvod – nove hidravlične motorje, ki delujejo celo 
na vodo in so jih razvili v sodelovanju z ljubljansko strojno fakulteto. 
V nadaljevanju je litijski župan Franci Rokavec veleposlaniku Har-
tleyu predstavil občino in razvojne prioritete, načrte za spodbujanje 
gospodarstva in poglede na razvoj turizma v regiji. Pogovor se je 
dotaknil tudi načrtov občine za oživitev rudnika Sitarjevec in njegovo 
ureditev za namen turističnih ogledov.

enosledna vozila - svetovanje
Ob začetku motoristične sezone, ki se je začela spomladi, je asfaltna 
površina še vedno hladna in kot takšna ne omogoča optimalne opri-
jemljivosti pnevmatik. Prav tako pa je zima na voziščih lahko pustila 
posledice kot so udarne jame. Motoristi se naj zavedajo, da njihove 
sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno 
niso na ravni tistih iz prejšnjih let, zato je priporočljivo, da se ustrezno 
pripravijo na novo motoristično sezono. Vabimo vas, da se udeležite 
preventivnih prireditev, kjer vam bomo policisti skupaj s predstavniki 
drugih institucij, motorističnih klubov idr. svetovali, kako najbolje po-
skrbeti, da bo motoristična sezona prijetna, predvsem pa varna. Se-
znam preventivnih akcij, ki potekajo po celotni Sloveniji, najdete na 
spletni strani Policije www.policija.si. 
Nekaj koristnih nasvetov:
•  Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih pri prvih kilo-

metrih vožnje primerno ogrejte.
•  Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado (pri-

poročljivo je v svetlih barvah). Pravilno si jo zapnite, prav tako pa je 
pomembno, da je vizir čist, saj omogoča potrebno vidljivost.

• Pri vožnji uporabljajte oblačila s ščitniki.
•  Ker je motorno kolo ozko, vas pri večji hitrosti drugi udeleženci v ce-

stnem prometu hitro lahko spregledajo, zato naj bo vaša hitrost pri-
merna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, vi pa njih.

•  Na motornem kolesu imejte vedno prižgane luči in nosite zaščitna 
oblačila s čim več odsevniki. Nosite tudi odsevni brezrokavnik. 

•  V prvih minutah deževja hitrost in način vožnje še posebej prilagodite.
•  Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, na spolzkem 

vozišču ali v dežju ne zavirajte na talnih označbah.
•  Izogibajte se asfaltiranim površinam, na katerih je razlito olje, posut 

pesek in podobno.
•  Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini 

vozišča.
•  V idealnih pogojih je reakcijski čas 0,6 do 0,8 sekunde, v cestnem 

prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozni-
ku pa že 2 sekundi ali več.

•  Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot 
ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne pot.

•  Če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni, 
ne vozite!

Glavni vzroki najtežjih prometnih nesreč motoristov je prevelika hi-
trost, odvzem prednosti in vožnja motornega vozila pod vplivom al-
kohola.
Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo naj bodo pred-
vsem izjemno previdni, hitrost vožnje pa naj prilagodijo razmeram na 
cesti. Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil, da naj vozijo previ-
dno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na motoriste. Vir: www.policija.si

Klavdija MLAKAR, pomočnica komandirja PP Litija

Poziv k evidentiranju kandidatov 
za nove člane sveta javneGa  
zavoda za kulturo, mladino  

in šPort litija
Javni zavod za kulturo, mladino 
in šport Litija je osrednja insti-
tucija v občini Litija za področja 
kulture, mladine, športa in varo-

vanje dediščine. Deluje že štiri leta. Z aprilom 2017 vodi tudi 
Turistično informacijsko pisarno na Valvazorjevem trgu 10 in 
opravlja nekatere druge naloge s področja turizma. 
Zavod ima upravne organe: direktorja in svet zavoda. Svet za-
voda sestavljajo 
-  predstavniki občine Litija
-  predstavniki zainteresirane javnosti in
-  predstavnik zaposlenih.
Predstavniki zainteresirane javnosti so – po en predstavnik:
-   izvajalcev kulturnih programov iz vrst kulturnih društev ali po-

sameznikov s statusom samostojnega kulturnega delavca iz 
občine Litija,

ZAVOD ZA KULTURO MLADINO IN ŠPORT

(Nadaljevanje na 4. strani)

43. Skupno število novih zaposlitev v ŠMELCU presega 50 in je 
tako velika pridobitev za mesto in občino Litija. Številka ni konč-
na, saj se bo v primeru odprtja enota VDC- ja v Litiji še pove-
čala. Vsi zaposleni skupaj z uporabniki pišejo pozitivno zgodbo 
medgeneracijskega sodelovanja in sobivanja.
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Tretje mesto na regijskem gasilskem kvizu
Naši trije pionirji, Barbara, Manja in Jon, so spet prislužili pokal. Tokrat za 3. mesto. V soboto, 
11. 3. 2017 je v Šmartnem potekal regijski gasilski kviz za mladino regije Ljubljana III. Mi smo se 
udeležili tekmovanja z dvema skupinama, pionirji in mladinci. Pomerili so se z najboljšimi gasilci 
v naši regiji in dosegli spet odlične rezultate. Pionirji so prislužili pokal za 3. mesto, mladinci pa 
so z malo smole pristali na 9. mestu. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za ves trud, za vse po-
poldneve, ki so jih preživeli ob literaturi in na gasilskih vajah. Veliko srce in močna volja do dela 
vedno prinese lepe rezultate. 

Obnovimo znanje o uporabi defibrilatorja
16. 3. 2017 smo imeli na Polšni-
ku 3. roditeljski sestanek. Pova-
bili smo tudi krajane, ki bi radi 
obnovili svoje znanje o oživljanju 
in o rokovanju z defibrilatorjem 
in mnogo se jih je sestanka tudi 
udeležilo. V goste smo povabili 
zdravstvene delavce ZD Litija in 
prijazno so se odzvali našemu po-
vabilu. Z nami so bili: Petra Zale-
telj, ki je vodila predavanje. Ivan 
Jović – reševalec, ki je prikazal te-
meljne postopke oživljanja. Hana 
Pollak in Petra Anžel, ki sta pri-
sotnim merili krvni tlak, sladkor v 
krvi in holesterol ter Neja Dragar, 
ki je izvide individualno komenti-

rala. V prvem delu nam je Petra Zaletelj predstavila prvo pomoč, kdaj jo nuditi, kako poklicati 
pomoč, koliko časa je potrebno prvo pomoč izvajati ipd. Nato sta s sodelavcem Ivanom Jovićem 
na lutki prikazala, kako ukrepati, če srečamo nekje poškodovanca, ki leži na tleh in ne diha. Poleg 
masaže in umetnega dihanja sta pokazala tudi uporabo defibrilatorja v takih primerih. Vsi prisotni 
so, če so želeli, vadili masažo srca oz. oživljanje. Mnogo prisotnih se je tudi odločilo za pregled krvi 
in meritev krvnega tlaka. Starši so imeli s seboj tudi otroke, tako da so na manjših lutkah oživljali 
tudi oni. Vsi, ki so se sestanka udeležili, so okrepili svoje znanje, da bodo znali pomagati v nesreči 
in veseli smo, da imamo toliko ljudi, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, ko je to potrebno.

Praznovali smo z mamicami ...
Prireditev, ki smo jo organizirali otroci in zaposleni na PŠ Darinke Ribič Polšnik in v Vrtcu Polhek 
Polšnik, je bila izvedena v petek, 24. 3. 2017 ob 18.30 uri v dvorani na Polšniku. V kulturnem pro-
gramu so nastopale ljudske pevke s Polšnika, ljudski godci, Moški pevski zbor Polšnik, otroci iz vrtca 
Polhek in učenci Podružnične šole Darinke Ribič Polšnik. Prireditev je povezovala Melita Rozina. 
Učenci, ki obiskujejo OPB, so zaplesali in zapeli belokranjsko pesem Lepa Anka. Otroci iz vrtca so 
nam pričarali pravljico Mojca Pokrajculja. Učenci 3. in 4. razreda so nas presenetili z lastno dra-
matizacijo Otrok na poti. Prvi in drugi razred sta razmišljala, zakaj sploh imamo mame. Z učiteljico 
angleščine so zapeli še pesem Mother's song. Za zaključek pa so zaplesali rap z naslovom Pejt ven 
in poželi res velik aplavz publike. Večer je bil zabaven in sproščen.  Katarina JUVAN

PŠ POLŠNIK

lutkovna Predstava a Banke
VRTEC LITIJA

OŠ GABROVKA - DOLE

očistili okolici matične šole v GaBrovki in 
Podružnične šole na dolah Pri litiji

VRTEC ČEBELICA

srečanje BaBic in dedkov na delavnici  
ustvarjanja »Butaric«

Leto je na okoli in ponovno smo se v vrtcu srečali z babicami in dedki. Tako smo si 
obljubili že lansko leto. To je za otroke posebno pričakovan dan. 
Martinov dedek se 

nam je ponudil, da bi nam pokazal 
izdelavo butarice. Predloga smo bili 
veseli in to priložnost izkoristili za sre-
čanja. Kajti otroci sami niso sposobni 
tega dela. Skupaj s starimi starši pa 
so nastale krasne butarice. Martinov 
dedek nam je ob demonstraciji izde-
lave razložil tudi pomen sestave buta-
rice in običaja. Pred pričetkom delav-
nice so otroci stare starše razveselili z 
odigrano predstavo »Mala Marjetica in 
gozdni mož« Vide Brest in jih pogostili 
z velikonočnimi zajčki, ki smo jih spe-
kli za ta namen dopoldne.
Prijetno smo preživeli popoldan v 
druženju in ustvarjanju. Otroci so se 
ponosno sprehajali z izdelanimi aranžmaji- butaricami in jih odnesli domov, da jih pokažejo še 
svojim staršem. 
S takšnimi aktivnostmi ohranjamo običaj, jih prenašamo na mlajši rod in izkoristimo čas za med-
generacijsko druženje.

Za male pikapolonice Marinka, Simona in Helena

-   izvajalcev športnih programov iz vrst športnih 
društev ali posameznikov s statusom samo-
stojnega športnika iz občine Litija,

-  izvajalcev mladinskih programov iz vrst mla-
dinskih društev iz občine Litija.
Svetu zavoda poteče mandat. Zato se na vas 
obračamo s pozivom k evidentiranju kandida-
tov za nove člane Sveta javnega Zavoda za kul-
turo, mladino in šport Litija – PREDSTAVNIKE 
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI. Kandidate lah-
ko predlagajo reprezentativne zveze društev, iz-
jemoma tudi posamezna društva, če reprezen-

tativne zveze društev v občini Litija ne delujejo. 
Na podlagi prejetih predlogov, posameznega 
člana Sveta zavoda imenuje Občinski svet.
Svoje predloge za kandidate, skupaj s krat-
ko obrazložitvijo in podpisom predlaganega 
kandidata, da se strinja s kandidaturo, po-
šljite do vključno dne: 5.5.2017 priporoče-
no v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, 
Jerebova 14, 1270 Litija; s pripisom - ne od-
piraj, KMVI - predlog za člana sveta zavoda 
ZKMŠ Litija. 

ZKMŠ Litija

ZAVOD ZA KULTURO MLADINO IN ŠPORT  (nadaljevanje s 3. strani)

Pihalni kvintet PolicijskeGa orkestra na Gričku
V vrtcu Griček smo imeli priložnost spoznati 
Policijsko delo tudi na malo drugačen način. 
Predstavili so se nam člani Orkestra slovenske 
policije. Prišlo je pet članov pihalnega kvinteta, 
ki so otrokom predstavili svoje instrumente in 
jim zaigrali priredbe otroških pesmi. Otroci so 
z njimi zapeli in uživali v ritmu in melodiji. Po-
izkusili so se tudi v 
korakanju po ritmu. 
Zelo so bili veseli 
njihovega obiska, 
spoznali so različne 
instrumente, ki spa-
dajo v skupino pihal. 
Na obiskih v vrtcih 
je njihova naloga, da 
pomagajo otrokom 
premagati morebitni 
strah pred policijsko 
uniformo. Predstavi-
tev policijskega dela 
in varnost v prome-
tu pa nam je predstavila policistka PP Litija, 
gospa Mojca Rajšek. Za to srečanje smo se 
dogovorili zaradi dveh projektov, in sicer Otro-
ške rajalne igre in pesmi iz ljudskega izročila ter 
Skrb za varnost v prometu in ustrezno pripe-
njanje – Pasavček. Projekta sta se povezovala 

čisto naključno. Pri prvem so otroci skupaj s 
starši izdelovali instrumente iz odpadnih mate-
rialov ter spoznavali pesmi in plese iz ljudske-
ga izročila. Pasavček pa ima čisto drug vzgojni 
pristop oziroma nalogo. Ker smo s tem projek-
tom začeli takoj po izdelavi instrumentov, so jih 
otroci vzeli večkrat v roke in igrali ter prepevali. 

Instrumenti so 
bili iz odpadnih 
materialov, zato 
smo se skupaj z 
otroki dogovori-
li, da izdelamo 
tudi pasavčka iz 
odpadne emba-
laže. Otroci so v 
dejavnostih, ki 
smo jih izvajali 
skozi mesec, 
pridobivali zna-
nja in veščine 
prometne var-

nosti ter upoštevanja prometnih predpisov. 
Spoznali so, da se lahko iz odpadnih materialov 
izdelajo koristni predmeti, ki jih lahko uporabi-
jo pri igri. V vseh dejavnostih so zelo uživali in 
bili aktivni. 

Renata MLINAR, vodja enote Griček

V sredo, 15. marca 2017, so 
si starejši otroci v enoti Taček 
ogledali interaktivno lutkovno 
predstavo, ki jo je pod okriljem 

A banke izvedel profesionalen lutkar.
Otroci so spoznali zgodbo o ježku, ki je imel 
veliko prijateljev, ki pa so si od njega izposojali 
hrano. Kmalu je tudi njemu krulilo v želodčku, 
zato je želel sposojeno hrano dobiti nazaj. A le 
šoja je vedela, da kar si sposodiš, moraš tudi 
vrniti. Tako so vsi skupaj ugotovili, da je pame-

tno kaj prihraniti, da nisi pozimi lačen. Otroci 
so se seznanili s pojmom in smislom varčeva-
nja ter vračanja izposojenega.
Lutkar je v predstavo vključil tudi otroke, ki so 
sodelovali v igri z naprstnimi lutkami in odigrali 
vloge prijateljev ježka. Zahvaljujemo se mamici 
našega varovanca, gospe Tanji Rozina, ki se je 
dogovorila z A banko za izvedbo poučne lutkov-
ne predstave. A banki pa za podarjene napr-
stne lutke in pobarvanke.
Mojca GROŠELJ Radulovič, vodja enote Taček

V torek, 04. 04. 2017, nas je raz-
veselilo sončno vreme, saj smo 
ta dan v okviru naravoslovnega 
dne s starejšimi učenci poskrbe-

li, da sta okolici naših šol lepši. Pometali smo, 
grabili, čistili, prekopavali, pobirali smeti in se 
kar najbolj potrudili za čistejše okolje.
Tako na Dolah kot v Gabrovki smo prvo šolsko 
uro posvetili zaključku bralne značke in brali, 
nato pa smo se lotili dela. 
Učenci so v okviru dneva dejavnosti iz odpa-
dnega papirja izdelovali papir, v vrtnariji Klinc 
v Moravčah pri Gabrovki poiskali nekaj primer-
nih zelišč in trajnic za šolski vrtiček, ki so ga 
kasneje tudi uredili, se ozaveščali o ekologiji, 
pometli in uredili okolico šole in šolsko igrišče, 
odšli do bližnjih hiš v Gabrovki, prevzeli star 
papir, ki so ga krajani pripravili ter ga zvezali 
v pakete in pripravili za nadaljnji transport. Na 
Dolah so učenci z mentorji poskrbeli tudi za či-
ščenje in barvanje betonske škarpe, na kateri 
bodo v okviru pouka nastali likovni izdelki.
Najlepše se zahvaljujemo gospodu Klincu, ki 
nas je prijazno sprejel na svoji vrtnariji v Mo-
ravčah pri Gabrovki in z nami delil delček svo-
jega znanja o rastlinah. Naučil nas je, da ne 
smemo preveč hiteti s sajenjem ter da mora-
mo rastline dobro zalivati, da se lahko globoko 

zakoreninijo. Poučil nas je o zeliščih, ki nam jih 
je na koncu podaril. Za njegov čas in podarjeno 
znanje ter rastline se mu iskreno zahvaljujemo.
Zahvaljujemo se tudi občini Litija, ki nam je da-
rovala lateks rokavice in vrečke za smeti.

Vsi udeleženci naravoslovnega dne smo pri-
spevali delček svoje energije, da sta okolici 
obeh šol in kraja bolj urejeni in pripravljeni tudi 
za varno igro in aktivnosti na prostem.

Nataša CEROVŠEK

Prireditvi oB dnevu žena in materinskem dnevu
Marec je prav poseben mesec na OŠ Gabrovka 
– Dole. Pomlad je že pokazala prvo cvetje in 
dan je vse bolj svetal, mi pa smo pripravili že 
tradicionalni prireditvi v počastitev dneva žena 
in materinskega dne. 
Učenci OŠ Gabrovka in POŠ Dole, naši najmlaj-
ši iz vseh oddelkov Vrtca Čebelica ter gostje 
so za oba večera, petek, 24. marca na Dolah 
in soboto, 25. marca v Gabrovki, pripravili pe-
ster program. Skozi recitacije, petje in ples so 
izpostavili, kako pomemben je pomen žensk v 
družbi in družini ter izrazili hvaležnost svojim 

mamicam za dar življenja, vso ljubezen in po-
žrtvovalnost. Nastopajoči so prisotne nagovo-
rili dvojno, z besedami ter žarom iskrenosti in 
topline. 
Prireditev na Dolah je dopolnila pogostitev 
KS Dole in vesele melodije domače glasbene 
skupine Takoj. Hvala KUD Veno Taufer Dole pri 

Litiji, ker so prijazno odstopili prostor Farne 
dvorane v ta namen.
V Gabrovki pa smo že tradicionalno gostili MPZ 
KUD Fran Levstik Gabrovka, katerih glasovi ve-
dno znova prijetno pobožajo naša ušesa, izdel-
ki članic Društva podeželskih žena Gabrovka 
pa dodobra prebudijo brbončice. V preddverju 
šole so namreč pripravile razstavo drobnega 
peciva z naslovom Drobno je najboljše in ga na-
menile kot dobitke.
Po končanem programu je na obeh prireditvah 
sledil srečelov v organizaciji članov UO Šolske-

ga sklada. Z izkupičkom srečk nam je uspelo 
zbrati 1.472,92 €. V celoti je namenjen Šolske-
mu skladu. Vsem, ki ste pomagali pri pridobi-
vanju dobitkov za srečelov, jih prispevali in z 
nakupom srečke ali denarnim prispevkom da-
rovali v šolski sklad, se najlepše zahvaljujemo.

Katarina PERKO in Matejka STRAH Bajec
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WieBke, naša nova Prostovoljka  
iz nemčije

Naš dolgoletni projekt Evropski prostovoljci na OŠ Gradec  
je s pomladjo ponovno zaživel.

20. marca se nam je pridružila EVS prostovoljka Wiebke Dehmel iz nem-
škega Radebeula, predmestja Dresdna. Zaradi želje po raziskovanju na-
ravnih lepot Slovenije se je odločila, da bo svojo Evropsko prostovoljno 
službo opravljala v Sloveniji. V njeni družini je veliko učiteljev, zato je 
tudi njo samo zamikalo, da bi šolski vsakdan doživela z vidika učitelja, 
seveda ob neformalni participaciji na šoli. Wiebke je stara 23 let, rada 
bere, fotografira naravo ter peče sladke dobrote. Nekaj dni po prihodu 
je praznovala rojstni dan in nas pogostila 
s sladkimi muffini. Tri dni v tednu preži-
vi v družbi učencev in učiteljev matične 
šole, kjer popoldneve preživlja z učenci 
v podaljšanem bivanju, sodeluje z učitelji 
pri urah nemščine in angleščine, k svo-
jim uram pa so jo že povabili tudi učitelji 
drugih predmetov. Ob ponedeljkih  
Wiebke gostuje na POŠ Kresnice, kjer 
se 4. in 5. razredom pridruži pri neobve-
znem izbirnem predmetu nemščini, dela 
družbo učencem v podaljšanem bivanju 
in popestri učenje tujega jezika nemšči-
ne učencem 1. triade pri interesni dejav-
nosti. Ob njeni prisotnosti imajo učenci 
možnost učenja tujega jezika neposre-
dno v kontaktu z maternim govorcem, ob 
takem stiku je učenje jezika zanje lažje 
in bolj spontano. Prvi teden aprila je bila 
povabljena na POŠ Vače, kjer se je med 
drugim pridružila učencem pri čistilni ak-
ciji, urah tujih jezikov in športnim dejav-
nostim. Wiebke bo z nami vse do konca 
šolskega leta, v tem času pa bo imela 
možnost sodelovati še pri številnih dejavnostih, ki potekajo na šoli in 
izven nje, spoznala bo širše lokalno okolje, imela pa bo tudi veliko prilož-
nosti za raziskovanje naše prelepe dežele. 

Barbara TOŠ, koordinatorica EVS prostovoljcev  
iz nemško govorečih dežel na OŠ Gradec

V sami sredini Erasmus plus 
projekta Help the Earth: redu-
ce, reuse, recycle je napočil čas 

za projektni teden v OŠ Litija. Priprav je bilo, 
milo rečeno, veliko; gostov tudi, 20 učiteljev in 
24 učencev sedmih prijateljskih šol iz Španije, 
Bolgarije, Turčije, Poljske, Latvije, Finske in 
Grčije. Potem se je zgodila težko pričakovana 
nedelja, ko smo šli iskat projektne partnerje na 

letališče. Večina jih je pristala na Brniku, ena 
ekipa v Benetkah, eni pa so se pripeljali kar s 
svojim kombijem. Učitelje smo nastanili v lju-
bljanskem hotelu, učence pa je v svoje okrilje 
sprejelo 17 družin. 

Zapisati na kratko, kaj vse se je 
dogajalo, je nemogoče. Naštej-
mo torej glavne aktivnosti: uvo-
dna ceremonija, »icebreaking« 
aktivnosti, pohod na Svibno, tehniški dan, 
ogled botaničnega vrta in zelene Ljubljane, 
ekskurzija na Kras, zaključna 
slovesnost, obisk PŠ Darinke 
Ribič Polšnik.

Prijatelji iz 
tujine so bili nad videnim in 
doživetim navdušeni. Prevze-
ti so bili nad celotno šolo, še 
posebej nad eko izdelki, ki 
so krasili sleherni kotiček. 
Prepričala jih je naša gosto-
ljubnost, predanost in timsko 
delo. Niso se mogli dovolj 
načuditi vsem naravnim lepo-
tam, očarala jih je energija, s 
katero so gostiteljske družine 
v svoj dom sprejele učence iz 
tujine. 
Teden, kakršnega še ni bilo, 
ne bo pozabljen. Zapisan bo 
ostal v srcih učiteljev, staršev 
in učencev. Solz, pretočenih 

ob slovesu, se ne da prešteti. Bogatejši smo 
za številne izkušnje, pridobili smo nova znanja, 
sklenili nova prijateljstva. 
Erasmus plus ni »mus«, pomaga pa. Pri 
marsičem, verjemite!  (FOTO Erasmus)

tri Pomeni sedanjost, Preteklost in Prihodnost.
zahvala

Številu tri pripada energija 
kreativnosti. Na Robbovem 
vodnjaku so simbolično upo-
dobljene tri slovenske reke. 

Tri barve ima naša nacionalna zastava s tremi 
zvezdami Celjskih. Triglav ne bi bil triglav brez 
treh glav. Iz žabje vasi so priracale tri race, tri 
pure, tri bele gosi, da bi jim mlinar iz mlina, kjer 
se sme kakšna reč trikrat povedati, nasul tri 
prgišča treh vrst žita … Naš projektni teden so 
poganjale tri skupine: skupina učiteljev, skupina 
učencev in skupina staršev. 
Iskrena hvala, dragi starši, da ste se odločili biti 
del projektnega dogajanja, hvala, da ste z odpr-
timi rokami sprejeli učence iz tujine, hvala, da 
ste jim nudili topel in prijazen dom. Hvala tudi 
za vso ostalo pomoč, odzivnost, pripravljenost 
razrešiti morebitne izzive, srčnost. Brez vas 
vsega tega ne bi mogli izpeljati.
Družine - Lare Grošelj, Lane Bercieri Povše, Maše 
Cvetežar, Lane Vozelj, Sandre in Katje Pajtler, 

Kaje Kahne, Jona in Gaja Juvana, Maksa Štrusa, 
Anuarja Oshisha, Luka Bučarja, Nuše Babnik 
Mravlja, Kim Anžel Lara, Ele Murko, Mile Štimec, 
Martine Mandelj, Maja Verhovnika Marovška, 
Pie Gelb – bili ste imenitni in srčni gostitelji. 
F. D. Roosevelt je izjavil: Ljudje, ki delajo sku-
paj kot skupina, lahko dosežejo stvari, o kate-
rih lahko posameznik samo upa, da bi jih lahko 
naredil. 
Iskrena zahvala torej tudi vsem kolegom, ki so 
vsak po svoji moči in prepričanju sodelovali v 
posameznih fazah načrtovanja in izvajanja ak-
tivnosti: Mojci Fridl, Milki Intihar, Barbari Klan-
šek, Mariji Bregar Hostnik, Miklavžu Šefu, Ma-
tjažu Bizilju, Alojziji Boncelj, Manci Poglajen, 
Vesni Kosmač, Tanji Špes, Renati Kralj, Alenu 
Divjaku, Idi Dolar, Katarini Juvan, Darinki Če-
bela, Mojci Rakovec in ravnatelju Petru Strletu. 
Kaj neki si bomo izbrali kot naslednji izziv?

koordinatorka projekta na OŠ Litija  
Nena MANDELJ

Igor Mihailović je prejel priznanje 
Specialne olimpiade Slovenije. S 
svojim dolgoletnim, uspešnim 
delom je prispeval k razvoju in 

organizaciji SOS. Sve-
čana podelitev priznanj 
je bila izvedena v torek, 
28. marca 2017, v Hote-
lu Habakuk, v Mariboru.
Igor je že vrsto let pro-
stovoljec Društva Soži-
tje Litija in Šmartno in 
sodeluje pri vseh ak-
tivnostih. Bil je tudi že 
spremljevalec na taborih 
in vodja taborov VŽU na 
Zvezi Sožitje. Od leta 
2008 je mentor SOS v 
Društvu Sožitje Litija in Šmartno in v OŠ Litija, 
Podružnici s prilagojenim programom, kjer je za-
poslen. Izvaja redne treninge dvakrat do trikrat 

tedensko in tako dviguje kvaliteto življenja ose-
bam s posebnimi potrebami.
Igor se skupaj s športniki udeležuje večine 
tekmovanj SOS in MATP. Športe zna približa-

ti članom in širiti vsebine. 
Sam poskrbi za organizacijo 
in spremstvo. Člani pod nje-
govim vodstvom dosegajo 
neprecenljive osebne in sku-
pinske uspehe na različnih 
tekmovanjih.
Redno se udeležuje izobraže-
vanj preko SOS-a, preko Zve-
ze Sožitje in preko OŠ Litija.
Sodeluje pri organizaciji raz-
ličnih tekmovanj društva in 
šole.
Njegov odnos do članov je 

prijazen, pozitiven in prežet z neprecenljivim 
humorjem. Iskrene čestitke! 
 Marjeta MLAKAR-Agrež 

osrednja Prireditev in roditeljski sestanek
V petek, 17. 3. 2017, ob 11. uri so v Osnovni 
šoli Litija, Podružnici s prilagojenim progra-
mom učenci in pedagoški delavci šole pripra-
vili osrednjo prireditev ob materinskem dnevu. 
Osnovna šola Litija je vključena v projekt Era-
smus+, katerega rdeča nit so Eco art-izdelki iz 
odpadnega materiala, zato so učenci za starše 
in goste v podaljšanem bivanju pod vodstvom 
Barbare Klanšek pripravili rože iz odpadnega 
materiala. Pred prireditvijo je prisotne poz-

dravil ravnatelj Peter Strle. Petra Zaletelj, višja 
medicinska sestra iz ZD Litija pa je staršem 
spregovorila o stresu odraslih in otrok.Z boga-
to proslavo so se staršem predstavili vsi oddel-
ki, pevski zbor in plesna skupina. Program sta 
povezovala Diana Cerar in Nik Dragar. Scenarij 
prireditve je pripravila Mateja Farič. Starši in 
učenci so razgovore nadaljevali v matičnih učil-
nicah.
  Mateja FARIČ

GreGorjevo - ta veseli dan, ko se Ptički ženijo
12. marca praznujemo Gregorjevo. To je dan, 
ko se po pregovoru ženijo ptički. Lahko bi rekli, 
da je to slovensko Valentinovo, dan zaljubljen-
cev. V preteklosti so na ta dan obrtniki vrgli 
»luč v vodo«, ker je bil dan vse daljši in je bilo 
dovolj svetlobe. V starih časih so na ta dan de-

kleta gledala v nebo, saj so verjela, da bo prva 
ptica, ki jo bodo videle, podobna njihovemu 
bodočemu možu. 
V šoli smo se odločili, da bomo na ta praznik 
pripravili razstavo izdelkov iz testa. Z učiteljico 
smo najprej odšli v trgovino in nakupili vse po-
trebne sestavine. Po vrnitvi v šolo, smo najprej 
zamesili testo. Počakali smo, da je vzhajalo. 
Iz kvašenega testa smo izdelali pletene srčke, 
ptičke in košaro. Naredili smo tudi čokoladno 
in marmeladno rožo. Vse izdelke smo nato 
odnesli na hodnik Podružnice s prilagojenim 
programom na Osnovni šoli Litija in pripravili 
razstavo. 
S pripravo razstave smo se veliko naučili. Tudi 
sama bi zdaj znala zamesiti kvašeno testo in 
izdelati ptičke. Vse učence, učitelje in starše, ki 
si razstave še niso ogledali, vabimo, da si naše 
umetnine ogledajo. 

Vida KOKOVICA, 7. razred

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
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“zaGonimo  
slovenijo” –  

abonenti 
navdušeni

Že nekaj let v abonmajski program, kot dodatno 
predstavo, vključimo tudi domače gledališče 
– Izredni teater (Tombas). 23. marca so nas 
zopet navdušili. Čestitke vsem! Od novembra 
lani je bil naš oder prostor za njihovo vajo in 
z odličnim besedilom in režijo Marka Djukića 
ter vedno boljšimi igralci so na oder postavi-
li predstavo vredno ogleda. Aktualna vsebina 

ter domače okolje, zabavni besedni sklopi so 
pravi recept za izvrstno komedijo. Hvala vsem 
za trud in vložene ure dela! Želimo vam veliko 
uspešnih gostovanj in se že veselimo novih gle-
daliških večerov z vami!

Približevanja
V ponedeljek, 10. aprila smo v naši modri sobi 
gostili dr. Mitjo Ferenca, zgodovinarja in izre-
dnega profesorja na oddelku za zgodovino na 
Filozofski fakulteti. Kot raziskovalec slovenske 
novejše zgodovine je z nami delil zanimive 
zgodbe, saj je od leta 1990 tudi član vladne 

komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 
Seveda smo se dotaknili tudi njegove glasbene 
poti, saj ga vsi dobro poznamo kot pevca Pri-
farskih muzikantov. Veliko novega smo izvedeli 
in urica našega srečanje je kar prehitro minila. 
Hvala dr. Ferenc za obisk v Litiji in prijeten večer. 

OTROŠKE MATINEJE V  
POMLADNEM ČASU – sobota, 

ob 10. uri
V soboto, 22. aprila, si bomo ogledali prikupno 
predstavo Skrinja želja v izvedbi Stena Vilarja. 
Zaključna predstava v sezoni bo na sporedu v so-
boto, 20. maja, ob 10. uri, ko nas bosta Škratka 
na delu popeljala v sončno poletje z Gledališčem 
Kolenc. Kot že nekaj let, tudi letos zaključku sledi 
sladko presenečenje. Lepo vabljeni!

Razstava v Kulturnem centru
Konec maja bo Društvo zasavskih klekljaric 
Srčevke v avli Kulturnega centra na ogled po-
stavilo razstavo njihovih del iz klekljane čipke z 
naslovom Rože. Razstava bo na ogled do konca 
junija. 

Blažka müller  
Pograjc

Na Približevanja v marcu je pri-
šla dr. Blažka Müller Pograjc. V 

pogovoru z Vladimirjem Jakopičem je razkrila 
zanimivosti iz otroštva in pestre kariere. Kot 
edinka je bila zelo priden otrok, ki je večino 
časa preživel v knjižnici. Najljubši so ji bili pet-
ki, ko je v knjižnici delal pesnik Dane Zajc. Stra-
stna bralka je v gimnaziji kmalu zašla v gleda-
liško skupino, ki se je oblikovala v Betontanc, 
plesno gledališče. S skupino so prepotovali ves 
svet in marsikaj doživeli. Na TV se je odpravila 
sama, ko se je pri 14 letih prijavila na avdicijo. 
V to hišo se je še vračala, saj je vodila razne 
oddaje, med njimi Orion. Kot študentka špan-
ščine je šla na izmenjavo na Portugalsko in se 
zaljubila v njihov jezik. Študirala je v Zagrebu, v 
lanskem letu pa tudi doktorirala. Je prevajalka, 
a ljubše ji je delo s študenti, rada pa tudi pove-
zuje prireditve. Rada je med ljudmi, pa tudi na 
svojem koščku vrta nekje na Gorenjskem. Is-
kriva pripovedovalka, ki je goste zabavala tudi 
s krajšim govorom v portugalščini. 

Približevanja v maju z  
dr. lučko kajfež Bogataj

Redna profesorica na Oddelku za agronomijo, 
vodja centra za agrometeorologijo na Bioteh-
niški fakulteti v Ljubljani je strokovnjakinja, ki 
se ukvarja z enim od številnih področij bioteh-
ničnih ved. Narava naš mačehovski odnos do 
okolja kaznuje s hudimi naravnimi nesrečami. 
Dr. Kajfež Bogataj raziskuje vplive vremena 
na kmetijstvo.« Kmetijska pridelava je odvisna 
od meteoroloških spremenljivk kot so tempe-
ratura zraka, sončno obsevanje, zračna vlaga 
in količina padavin. Pogostnost in intenzivnost 
mejnih dogodkov kot so suše, poplave, močne 
nevihte s točo, orkanski vetrovi, izjemno visoke 
temperature ali pa pozebe, odloča o tem, koli-
ko hrane smo sposobni pridelati in kakšna je 

cena te pridelave.« (vir: stran Biotehniške fakul-
tete). Predsednik republike dr. Danilo Türk je v 
letu 2008 z Redom za zasluge odlikoval prof. 
dr. Lučko Kajfež Bogataj za odmevno znanstve-
no delo na področju proučevanja podnebnih 
sprememb ter njeno predanost varovanju oko-
lja. Dr. Kajfež Bogataj bo gostja Približevanj v 
ponedeljek, 8. maja 2017, ob 19. uri, v Kultur-
nem centru Litija.

vonj po rdečem, literarni večer 
in likovna razstava

Kulturno politično društvo Komunist iz Vinice je 
izdalo pesniško zbirko Vonj po rdečem – zbor-
nik pesmi, ki so bile v zadnjih treh letih obja-
vljene v njihovem glasilu Rdeči veter. V knjigi 
predstavljajo 17 pesnikov in 146 pesmi. Nji-
hove pesmi so tudi na ulicah, med protestniki, 
na odrih resnice. V tej pesniški zbirki so svoje 
pesmi objavili tudi trije Litijani: Jože Sevljak, 
Jelka Jantol in Joža Ocepek. Predstavili jih bodo 
na dan zmage, v torek, 9. maja, ob 19. uri, v 
Knjižnici Litija. Ob pesmih bodo predstavili tudi 
svoja likovna dela. 

6. tačkov natečaj
Knjižnica Litija razpisuje že 6. Tačkov natečaj 
2017 z naslovom:»TUDI PSI SE UČIJO«.Zgodba 
v stripu lahko sporoča pozitivne strani vzgoje in 
šolanja, lahko opisuje postopke šolanja (ukazi, 
gibanje, poslušnost …), igro in nagrajevanje in 
končne rezultate. 
Strip lahko predstavi tudi odsotnost vzgoje in 
negativne posledice za psa in ljudi (agresivni, 
neposlušni in celo nevarni psi). Na natečaju 
lahko sodelujejo starejši otroci vrtcev in učenci 
iz prve in druge triade osnovnih šol. Sodelovati 
v natečaju je možno tako, da vsak posameznik 
odda eno delo. Natečaj traja od 24. marca do 
23. maja 2017. Sodelovanje na natečaju je 
brezplačno. Več na: http://www.knjiznica-liti-
ja.si/Projekti/Tačkov-festival

Aleksandra MAVRETIČ

12. 4. 2017 – 65 let MeStA litijA

KNJIŽNICA LITIJAKULTURNI CENTER LITIJA

Mesto Litija je 12.4 2017 prazno-
valo 65. rojstni dan, le malo me-

ščanov pa danes ve za datum 12. 4. 1952, 
ko je Litija dobila mestne pravice oz. je trg 
postal mesto. 
Mesto je gospodarsko in urbano središče ob-
čine, v katerem živi skoraj polovica vseh pre-
bivalcev občine. Prav bi bilo, da meščanke in 
meščani svoj praznik vedno primerno obeleži-
mo. Še posebej je praznik mesta vreden obele-
ževanja letos, ko praznujemo že kar častitljivo 
obletnico – 65 let.
V obdobju, ko nas vse obdaja eno veliko nezau-
panje v aktualno politiko tako na državni kot na 
lokalni ravni, ko je prisotno kronično pomanj-
kanje delovnih mest in je tudi prihodnost v tem 
pogledu tako v državi kot tudi v občini dokaj 
negotova, vsi skupaj potrebujemo poleg veliko 
optimizma predvsem ljudi, ki bodo odstopali 
od sivega povprečja, ki zdaj prevladuje v naši 
družbi. Ljudi, ki bodo malce drugačni, ki bodo, 
kot se je nekdo slikovito izrazil, »ustvarjalno 
nemirni«. Tovrstne ljudi imamo v občini in tudi v 
mestu, samo priložnost jim moramo dati, ali še 
bolje, omogočiti jim moramo pogoje, da bodo 
izstopili iz anonimnosti in se aktivno vključili v 
družbeno politično življenje občine in mesta.

Mesto Litija je v zadnjih 10 letih močno spre-
menilo svojo zunanjo podobo in to na bolje. V 
samem mestu Litija se je v zadnjih letih veliko 
gradilo. Zgrajena je velika in lepa osnovna šola, 
osrednja čistilna naprava in novo Medgenera-
cijsko središče Šmelc, če navedem samo naj-
večje investicije, ki so se izvedle v zadnjih letih. 
Končno smo dobili tudi Mestni muzej, za ka-
terega so se posamezniki trudili že več dese-
tletij, a nikoli ni bilo pravega posluha zanj. Za 
mesto je to velika pridobitev, ki se je večina še 
ne zaveda. V muzeju izvemo kdo smo in od kod 
prihajamo, uči nas vrednot in vrlin spoštovanja, 
strpnosti in sodelovanja, skozi zgodovino se 
učimo in skušamo biti boljši, saj nas zgodovina 
uči, da ne ponavljamo starih napak. Pravi po-
men muzeja bodo znale ceniti šele generacije, 
ki sedaj zahajajo vanj in se učijo iz dediščine 
naših prednikov.
Menim, da se moramo zdaj v mestu vsi skupaj, 
ki smo družbeno in politično angažirani posvetiti 
predvsem posamezniku in njegovim potrebam 
(kvalitetna športna in kulturna ponudba, uredi-
tev okolice, ureditev mirujočega prometa itd.) 
Želel bi si, da naše mesto Litija tudi v prihodnje 
piše uspešne zgodbe o projektih, tako v gospo-
darstvu, športu, kulturi, sociali in vseh podob-

nih dejavnostih, in prepričan 
sem, da bodo take uspešne 
zgodbe vlivale na prej ome-
njeni potrebni optimizem in 
tudi na ustvarjanje pogojev za 
vključevanje v družbeno-po-
litično življenje sposobnejših 
posameznikov - politikov, go-
spodarstvenikov, športnikov, 
kulturnikov ter vseh ostalih 
ljudi dobre volje, ki jih v Li-
tiji ne manjka, samo opaziti 
jih moramo. Sedaj ni čas za 
zamere, revanšizem, delitve 
na vaše in naše in vse ostale 
negativne značilnosti, ki jih je 
politika v zadnjih letih zasejala 
in uveljavila na vseh področjih. 
Ob prazniku mesta čestitam 
vsem meščankam in mešča-
nom ter vabim vse ljudi dobre 
volje, da se angažirajo in po-
magajo ustvarjati sodobno in 
strpno družbo, v kateri bo pro-
stora za vse in vsakogar.

Predsednik sveta Mestne 
skupnosti Litija

Dušan HAUPTMAN

38. 
TEK NA PETELINJEK

S POHODOM PO MORAVŠKI GORI

za pokal Vzajemne v sklopu

TEKOV DOLENJSKE 2017

00
v soboto 13.5.2017 ob 10

GABROVKA
pri gasilskem domu

         MOŠKI in ŽENSKE -  11  km
      OTROCI (2002-2005)  - 1000 m
   OTROCI (2006-2010)  - 500 m
CICIBANI (2011 in mlajši) - 500 m
   

INFO: 

David Smole, tel: 031/321556 - david.smole@gmail.com 

Tomaž Resnik, tel: 041/395845 - tomazresnik@gmail.com 

WWW.FACEBOOK.COM/SPORTNODRUSTVO.GABROVKA 

Prijave na dan teka do 9.45 ureORG.: Špotrno društvo PRESAD GABROVKA

KV AO  2R 0B 1A 7G

CKS 2, Litija, 
mestnimuzej@zkms-litija.si,  
gsm 031/689-160 

Predavanje GosPodje 
jaBlaniški – zGodovina 

PlemiškeGa rodu  
aPFaltrerjev

V četrtek, 6. aprila 2017, je v Mestnem muzeju 
Litija naš someščan Tim Šteferl, sicer študent 
veterine in ljubiteljski zgodovinar, predstavil 
kratko zgodovino plemiškega rodu Apfaltrerjev, 
ki so pustili velik pečat tako v Litiji kot v širšem 
slovenskem prostoru. Njihovi skromni začetki 
segajo v 13. stoletje, skozi zgodovino pa so si 
predvsem preko dinastičnih porok počasi pri-
dobili pomemben položaj in obširna posestva 
na Kranjskem. Med drugim so imeli v lasti se-
daj že porušeni grad Roje in dvor Grmače pri 
Šmartnem, kjer so imeli nazadnje tudi sedež. 
Tim je omenil tudi zadnjo še živečo potomko 
Apfaltrerjev, gospo Leo Čmak iz Celja. Njenega 
očeta Riharda barona von Apfaltrerja so po 2. 
svetovni vojno izgnali v Avstrijo, dvorec Grma-
če pa je bil požgan in porušen do tal.

65. obletnica mesta litije  
in slavnostna seja Mestne 

skupnosti
Mesto Litija letos praznuje 65. rojstni dan. Trg 
Litija je bil leta 1952 namreč uradno razglašen 
za mesto in o tem zgodovinskem dogodku je 
takrat obširno pisal že litijski avtor in kronist 
Jože Župančič. Ob tem jubileju je 12. aprila 
2017 Mestna skupnost Litija v prostorih Me-
stnega muzeja Litija priredila slavnostno sejo, 
kjer so obletnico primerno počastili, podelili pa 
so tudi priznanja zaslužnim občanom za izgra-
dnjo Športne dvorane Litija, ki je lansko leto 
dopolnila 25 let.

Arhivska prizadevanja muzeja
Litija skozi zgodovino in predvsem po drugi 
svetovni vojni ni imela posebne sreče z arhi-
vi, saj je bila večina uničenih ali kako drugače 
izgubljenih, posledično pa je bilo izgubljene 
tudi veliko lokalne zgodovine. V muzeju si že 
leta prizadevamo za obnavljanje in ohranjanje 
litijske preteklosti, zato vljudno vabimo vse 
občane, da pobrskajo po domačih arhivih in 
nam prinesejo na vpogled stare fotografije, 
različne dokumente in druge predmete pove-
zane z litijsko bližnjo ali daljno preteklostjo. 
Nekatera društva in posamezniki so se že od-
zvali in določene vsebine so že dobile mesto v 
našem depoju. Arhiv se počasi širi. Mnogokrat 
se v muzeju oglasijo občani, ki iščejo gradivo 
za raziskovanje, zasebne informacije, izdelavo 
seminarskih nalog ali diplom itd. Če hranimo 
gradivo, ki ga želijo, jim z veseljem priskočimo 
na pomoč.
Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje, naši za-
namci Vam bodo hvaležni!

Restavratorska dela v muzeju
V okviru programa usposabljanja na delovnem 
mestu, ki ga razpisuje ZZZS, je bila v Mestnem 
muzeju 3 mesece zaposleno Petra Videc, doma 
na Bregu pri Litiji, ki nam je s svojim znanjem in 
restavratorskimi izkušnjami izjemno pomagala 
pri zaščiti in obnavljanju muzejskih predmetov. 
Obenem pa se je podrobno seznanila s pestrim 
in dinamičnim načinom dela v lokalnem mu-
zeju, ki je zaradi pomanjkanja kadra izjemno 
naporno, a hkrati nudi veliko zadovoljstva in 
zadoščenja ob opravljanju plemenitega poslan-
stva. Za pomoč se Petri lepo zahvaljujemo in 
ji želimo veliko uspeha na njeni nadaljnji poti!

150 let rojstva Petra Jereba
Letos mineva 150 let, odkar se je v Cerknem ro-
dil slovenski skladatelj, litijski organist občinski 
tajnik in dolgoletni vodja PD Lipa Peter Jereb. 
Razstavo o njem so pripravili v OŠ Gradec pod 
vodstvom Ane Tori, širši javnosti pa bo na ogled 
v Mestnem muzeju Litija od 4. maja dalje.
Odprtje razstave s krajšim kulturnim progra-
mom bo v četrtek, 4. maja, ob 19h, v Mestnem 
muzeju Litija. Vabljeni!

»ko litija še ni bila litija«
V Mestnem muzeju Litija in v papirnici  
Ma-ar lahko za ceno 4€ kupite prvo knjižico iz 
nastajajoče zbirke zgodb o litijskih hišah izpod 
peresa naše someščanke in pisateljice Darinke 
Kobal. Zgodba o pra-Litiji pripoveduje o življe-
nju na naših tleh več kot 4000 let nazaj, saj naj 
bi Litija nastala točno na mestu nove OŠ Litija 
in stavbe Mestnega muzeja Litija.
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zBor članov turističneGa 
društva litija

Člani in podporniki TD LI-
TIJA smo se v petek, 24. 
marca 2017 zbrali na re-
dnem letnem zboru članov. 
Najprej so bile podeljena 
priznanja nagrajencem na-

tečajev OCVETLIČENJE 2016 in NAJ MARME-
LADA 2016. Priznanja za najlepše ocvetličene 
objekte so prejeli: Darinka Mehle, Mija Kvater-
nik, Evgen Povše, Marinka Kastelic, Peter Ber-
dajs, Franc in Majda Pregelj. Priznanja za najo-
kusnejše marmelade so prejele: Jelka Valenčič, 
Ivanka Korelc in Klavdija Mur. Podeljene so bile 
tudi zahvale vsem sodelujočim pri organizaci-
ji letošnje pustne povorke. Predsednica TD Ivi 
Kirm je še enkrat čestitala vsem nagrajencem 
in jih povabila k sodelovanju pri projektih TD 
tudi v prihodnje. Končanim podelitvam je sle-
dil uradni del zbora, kjer so bila predstavljena 
poročila društva za leto 2016 in načrti za leto 
2017. Kljub članski podhranjenosti se bomo v 

TD trudili, da zadane načrte izpeljemo po naj-
boljših močeh, želimo si sodelovanja z drugimi 
društvi, zavodi in lokalno skupnostjo še pose-
bej, ker si je občina letos zadala cilj izboljšati 
prepoznavnost Litije na turističnem zemljevi-
du Slovenije. Zato vabimo vse zainteresirane 
občane,ki bi se nam želeli pridružiti ter društva 
in ostale, da se nam oglasijo na elektronski 
naslov turisticnod.litija@gmail.com . Po konča-
nem zboru smo prisotni nadaljevali druženje v 
bolj sproščenem vzdušju. TD Litija
PS: Vsem nagrajencem, ki se zbora niso mogli ude-
ležiti bomo priznanja in zahvale poslali po pošti!

Razvojni center Srca Slovenije se je preselil na novo lokacijo!

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI Enjoy Start Stop, 
letnik 2015, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW (110 KM), črna kovinska 
barva, prev. 110292 km, cena 11.600 EUR ter še nekaj testnih vozil.

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.

6.580,00 EUR

OPEL MERIVA 1.3 CDTI ENJOY START STOP  
Letnik: 2014, teh. pregled: 05/2018, prev. 
102470 km, bela barva, diesel motor, 1598 ccm, 
70 kW (95 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

9.280,00 EUR
OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.7 CDTI
Enjoy Bluetooth  Letnik: 2013, prev. 122415 
km, rdeča barva, diesel motor, 1686 ccm, 
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.600,00 EUR

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.7 CDTI Enjoy 
navigacija Letnik: 2013, teh. pregled: 6/2017, prev. 
125300 km, bela kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.800,00 EUR

DAEWOO LANOS 1.5 SE
Letnik: 1998, prev. 177400 km, vijolična kovin-
ska barva, bencinski motor, 1498 ccm, 63 kW 
(86 KM), ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA.

450,00 EUR
RENAULT MEGANE Authentique 
1.9 DTI Letnik: 2002, prev. 203398 km, bela 
barva, diesel motor, 1870 ccm, 59 kW (80 
KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

990,00 EUR

vikend seminar društva sožitje  
litija in šmartno

Od 10.3. do 12.3. 2017 je 
Društvo Sožitje Litija in 

Šmartno ponovno uspešno izvedlo vi-
kend seminar za svoje člane. Udeležilo 
se ga je kar 80 članov, staršev, skrbnikov 
in prostovoljcev. Tokrat so se odpravili v 
Podčetrtek. Udeleženci so vikend semi-
nar preživeli v Hotelu Breza, v Termah Oli-
mia. Organizacije vikend seminarja, sta 
se, kot leta poprej, lotili Marjeta Mlakar-
-Agrež in Barbara Klanšek. 
Petek, je tako v popoldanskih urah za 
mnoge prišel težko pričakovan trenu-

tek odhoda. Na poti do Podčetrtka, so 
se udeleženci vikend seminarja ustavili 
v Rogaški Slatini, v Hiši lepote Kozmeti-
ke Afrodita, kjer so jim pripravili ogled 
krajšega promocijskega filma, lahko pa 
so tudi nakupili izdelke v industrijski pro-
dajalni. Po prihodu v Hotel Breza, jim je 
hotelsko osebje pripravilo lep sprejem s 
pozdravnim napitkom. Sledila je namesti-
tev v sobe in večerja. Po večerji je sledila 
predstavitev igre Skriti prijatelj in sreča-
nje članov na občnem zboru. Istočasno, 
je za mlajše, potekala delavnica, z naslo-
vom »Rožice iz krep papirja«, ki jo je za 
člane pripravilo osebje Hotela Breza. V 
naslednjih dveh dneh sta se zvrstila dva 
predavanja. Prvo predavanje za starše 
je pripravila ga. Barbara Oštir, dipl. me-
dicinska sestra, z naslovom »Predavanje 

o zdravem načinu prehranjevanja. Sledi-
lo je sobotno popoldansko predavanje 
z naslovom »Zakonodaja; informiranje 
o sistemskih oblikah skrbi za OMDR in 
zakonska ureditev njihovega položaja in 
položaja njihovih staršev«, katerega je 
pripravil pravnik g. Simon Došen. Sočas-
no s predavanji so potekale zaposlitvene 
delavnice za osebe z motnjami v dušev-
nem razvoju. Plavalni delavnici sta vodila 
Viljem Guček in Matjaž Bizilj ob pomoči 
Ajde Raspotnik, Žige Felkl, Zdenke Drno-
všek, Nataše Zupan Cvetežar, Milene Ku - 

rent in Danice Po-
točnik. Izvajala se 
je tudi delavnica, 
»Sproščanje ob zvo-
kih pojočih tibetan-
skih skled«, katero 
je s strani organiza-
torja vodila Mateja 
Bobek, ob pomoči 
Barbare Klanšek, 
Alenke Vidgaj, Slavi 
Celestina in Vanje 
Varlec. 
Poleg vseh aktivno-
sti je bilo še dovolj 
časa tudi za nama-

kanje v bazenu, sprehode in posedanje 
ob skodelici kavice in prijetnem klepetu. 
Zadnji večer se je zaključil s plesom v Ho-
telu Breza, kot se to spodobi za zaključek 
lepo preživetega vikenda. 
V nedeljo dopoldan pa so člani društva 
izvedli še izlet s turističnim cestnim vla-
kom, kjer so odšli na ogled turistične 
kmetije Jelenov greben, ogledali so si 
tudi cerkev, samostan, domačo lekarno, 
čokoladnico in domačijo Haler, kjer imajo 
lastno pivovarno.
Sledilo je zaključno srečanje, na katerem 
so o delu poročale posamezne skupine.
Prijetno preživet vikend se je tako zaklju-
čil in v Litijo so se vrnili zadovoljni, na-
smejani in polni novih doživetij.
 
 Barbara KLANŠEK

Razvojni center Srca Slovenije se je pre-
selil v nove poslovne prostore. Odslej 
delujemo na naslovu Jerebova 14, 
Litija – v zgradbi, kjer se nahaja tudi 
Občina Litija (nekdanji prostori upravne 
enote). Telefonske številke in elektron-
ski naslovi ostajajo enaki kot doslej. 

Pisarne las srce slovenije v litiji,  
kamniku, lukovici in moravčah

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije bo predvidoma sredi aprila 
objavila drugi javni poziv za Kmetijski sklad (EKSRP) in prvi javni 
poziv za Regionalni sklad (ESRR). Razpisa bosta predvidoma odpr-
ta do konca maja 2017. 

Namen javnih pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju 
občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno 
pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javna poziva se izvajata kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za 

izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vse zainteresirane prebivalce, ki imate projektne ideje, primerne 
za prijavo na javni poziv, vabimo, da nas obiščete in pomagali vam 
bomo z usmeritvami pri razvoju vaše ideje. Rezervirajte si termin na 
eni izmed lokacij v Litiji, Kamniku, Lukovici ali Moravčah. 

Pisarne LAS Srce Slovenije delujejo na naslednjih lokacijah:

•  LITIJA: pisarna LAS Srce Slovenije v Litiji deluje v okviru Ra-
zvojnega centra Srca Slovenije vsak dan od 8. do 15. ure.  
*Pisarna LAS od marca 2017 deluje na novem naslovu: Jerebova 
ulica 14, Litija - v zgradbi, kjer se nahaja tudi Občina Litija.

•  KAMNIK: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure v pro-
storih Občine Kamnik (Glavni trg 24, 1. nadstropje, pisarna 32). 

•  LUKOVICA: vsak tretji četrtek v mesecu od 9. do 15. ure v pro-
storih Občine Lukovica (Stari trg 1, društvena soba v pritličju).

•  MORAVČE: vsak prvi torek v mesecu od 9. do 15. ure v prostorih 
Občine Moravče (Trg svobode 4). 

Termin sestanka si lahko na želeni lokaciji predhodno rezervirate 
na e-mail naslovu las@razvoj.si ali po telefonu na 01 8962 713 ali  
051 312 738.

Aktualne informacije o delovanju LAS Srce Slovenije so objavljene 
tudi na spletni strani www.las-srceslovenije.si .

vpis novih učencev v šolsko 
leto 2017/2018

V soboto, 20. maja 2017 ob 9.30 vas vabimo 
na Dan odprtih vrat, lahko si boste ogledali 
naše prostore v Medgeneracijskem središči 
Šmalc, Ljubljanska cesta 3, Litija, predstavili  
pa vam bomo tudi izobraževalne programe  

in način dela. 
Vpis novih učencev za šolsko leto 2017/2018 

bo potekal na osnovi opravljenega sprejemnega 
preizkusa v skladu s kadrovskimi pogoji na 

šoli in ter v obstoječem številčnem okviru vseh 
udeležencev izobraževalnega procesa.

Novinci se v šolskem letu 2017/2018 lahko 
vpišejo v naslednje izobraževalne programe: 
glasba, ples, predšolska glasbena vzgoja  

in glasbena pripravnica.
Sprejemni preizkusi za otroke, ki se bodo  

v šolskem letu 2017/2018 vpisali v 1. razred 
instrumenta, petja ali plesa, bodo v prostorih 

Glasbene šole Litija - Šmartno,  
Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija, in sicer:

- v soboto, 20. maja 2017, od 11. do 13. ure.
 - v sredo, 24. maja 2017, od 18. do 20. ure

- v ponedeljek, 28. avgusta 2017 od  
16. do 17. ure (naknadni rok)

Potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)

 - ponavljanje ritmičnih in melodičnih primerov
V predšolske in pripravljalne programe se otroci 

lahko vpišejo brez sprejemnega preizkusa.

Podrobnosti o posameznih programih najdete na 
našem spletnem naslovu: gslitijasmartno.si

Vabljeni!

Za usmeritve pri razvoju vaše ideje se lahko obrnete na  
Sašo Vidmar Ceglar in Mitjo Bratuna (LAS pisarna).

DRUŠTVO SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO

TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA
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Praznovanji
8. marca smo proslavili kar dva praznika, ženskega in moškega: dan žena in štirideset 
mučenikov. Bili smo gostje na Jelši v gostilni Pri Rozi. Po dobrem prazničnem kosilu nas 
je Franci s svojo harmoniko zvabil na plesišče. Življenjska sila, ki je v vsakemu od nas, 
se je razplamtela in sprožila iskreno veselje. Smeh, petje in prijazen klepet so potrjevali 

naše dobro počutje. Z zabavnimi igrami smo dogajanje le še popestrili. Tako se je čas, namenjen naše-
mu druženju, hitro iztekel, za nekatere celo prehitro. Cvetje v ženskih rokah, trnje in klobasa v moških, 
naj bodo lep spomin na še eno naše druženje.   Milka ROGELJ

Za oba ženska praznika, dan žena in materinski dan, smo v Literarni skupini DU Litija 15. marca pri-
pravili prireditev PUSTILE SO SLEDI. Ob tej priliki smo se spomnili žensk, katerih del življenjske poti 
smo prehodili skupaj ali pa smo jih vsaj dobro poznali.
Tako smo se spomnili in opisali življenjsko pot in vsa njena prizadevanja za litijski otroški vrtec, FRAN-
JE POTOKAR, prve litijske vzgojiteljice. 
Predstavili smo dve litijiski slikarki, MIRO PREGELJ, veliko akademsko slikarko, poznano tako v sloven-
skem, kot nekdanjem jugoslovnskem prostoru ter MIRO ROJC, ki je dolga leta v Litiji poučevala slov-
enski jezik, slikati pa je pričela po upokojitvi in doživljala uspehe ob številnih razstavah po Sloveniji.
Spomnili smo se tudi PAVLE VOJE, ljudske pesnice in DARINKE RIBIČ, učiteljice in gonilne sile takrat-
nega kulturnega življenja na Polšniku. Obe sta z velikimi črkami zapisani v zgodovino tega kraja.
 Iva SLABE

letni zBor članov društva
člani društva upokojencev Litija smo se 30. marca 2017 zbrali na letnem zboru članov. Ocenili smo 
delo društva v letu 2016, finančno poslovanje in rezultate. Društvo je, z varčnim poslovanjem in veliko 
prostovoljnega dela, prete-
klo leto sklenilo s pozitivnim 
rezultatom. Izpolnili so tudi 
večino nalog, začrtanih z le-
tnim programom dela. 950 
člansko društvo ima člane 
v starostnem razponu pet-
deset let, najstarejši članici 
imata preko sto let in na nji-
ju so posebej ponosni. Spre-
jeli smo program dela in fi-
nančni načrt za leto 2017, s 
katerim bomo nadaljevali že 
uveljavljene in priljubljene 
dejavnosti društva. 
Za izvajanje programa in de-
javnosti društva so zaslužni 
številni prostovoljci, ki smo 
jih na zboru članov tudi letos 
nagradili s priznanji, ki so 
jih prejeli: bronaste plake-
te: Fatima Mušič, Ana Jarm, 
Ivan Blažič, Terezija Blažič, 
Joži Cividini, Rozi Mežnar in Milan Amon; srebrne plakete: Beti Prašnikar, Jelka Zajec, Slavi Janež in 
Mira Uličevič: zlate plakete pa: Breda Merčon, Adi Slabe in Karlo Lemut.
Upokojence, ki še niso včlanjeni v društvo vabimo, da se nam pridružijo in preživljajo dneve v 
pestri in dobri družbi.   Martina KRALJ 

NAPOVEDNIK: izleti: Sevnica z okolico
pohodi: 6.5. Škocjanske Jame; 20.5. Zakojca (Bevkova domačija; 27.5. Nebeška gora, okolica Kuma

OBMOČNO ZDRUŽENJE RK LITIJA

ČEBELARSKO DRUŠTVO LITIJA

PLANICA - Vsako leto sodelu-
jejo ekipe bolničarjev Rdečega 
križa Slovenije na največjem 

slovenskem do-
godku v Planici.
Letos je v štirih 
dneh sodelova-
lo 27 ekip prve 
pomoči s 130 
prostovoljci
iz vrst članov 
Rdečega križa 
kot bolničarjev 
za nudenje prve 
pomoči in oskr-
be obiskovalcev 
Planice. V četr-
tek je dežurala 
ekipa prve po-
moči Območ-
nega združe-
nja Litija. Prvo 
oskrbo vedno 
nudijo bolničar-

ji, ki ves čas krožijo med obiskovalci, do preda-
je profesionalni ekipi nujne medicinske pomoči, 
ki čaka na določenih mestih znotraj parkirišča. 
Vzdušje je bilo letos enkratno. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo tudi PGD Kostrevnica za prevoz 
opreme in bolničarjev.

Tekmovanje iz znanja PP 
V letošnjem letu smo organizirali že 17. tekmo-
vanje iz znanja prve pomoči za učence višjih 
razredov. V ponedeljek, 3. aprila 2017 so učenci 
po OŠ izpolnjevali teste iz prve pomoči in zgodo-
vine RK, praktični del 17. območnega tekmovanja 
o dejavnosti Rdečega križa ter nudenju prve po-
moči poškodovanemu ob nesreči za učence višjih 
razredov osnovne šole na območju občine Litija 
in Občine Šmartna pri Litiji pa je bilo 5.4.2017 v 
avli občine Litija. Te oblike usposabljanja in pre-
verjanja usposobljenosti za nudenje prve pomoči 
ob nesreči so se udeležili učenci iz Osnovne šole 
Šmartno pri Litiji, Osnovne šole Gabrovka (2 eki-
pi), OŠ Gradec in Podružnične šole Dole pri Litiji. 
Zmagala je PŠ Dole pri Litiji in se uvrstila na 
regijsko preverjanje, ki bo 25. aprila 2017 v 
Zagorju.

 Za RKS OZ Litija: Danica SVERŠINA

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

ZDRAVSTVENA PREDAVANJA
 V mesecu maju vas vabimo na dva zdravstvena predavanja in sicer:
•  Antiparazitsko čiščenje krvi, ki bo v torek 9.5.2017ob 16.00 uri v knjižnici 

Litija. Predavala bo ga. Ema Furlan, parazitologinja.
•  Očesne spremembe pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki bo v torek 16.5.2017 

ob 16.00 uri v knjižnici Litija. Predavala bo ga. asis. Urbančič Mojca, dr. med.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 3.5.2017 od 8. do 10. ure.
V Mercator na Ježi: v četrtek 25.5.2017 od 8.00 do 12.00 ure
V Mercator pri banki: v četrtek 18.5.2017 od 8.00 do 12.00 ure

22. ŠPORTNO-REKREATIVNO SREČANJE DIABETIKOV SLOVENIJE
Srečanje bo v soboto 27.5.2017 s pričetkom ob 8.30. v Športni dvorani v Podčetrtku. Ker nimamo 
športnih ekip vas vljudno vabimo, da se skupaj v čim večjem številu udeležimo srečanja. (org. prevoz), 
rok za prijavo na srečanje je v dru. pisarni do 15.5., kjer boste lahko poravnali prispevek 20 € za 
prevoz, kosilo in organizacijo.

POHODI
Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji 
in daljini okolici. Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme 
tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Blanca- Bohor, kjer je zanimanje večje bo organiziran avtobusni 
prevoz, zato se prijavite teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

4.5.2017 Litija- Zagorje- Vrh- Čolniše Lamovšek Ivan ob 7.00 uri (vlak)
11.5.2017 Litija- Dedni vrh (Zalog) Pavli Jože ob 7.00 uri (vlak)
18.5.2017 Litija- pot štirih slapov (Bohor) Hauptman Lojze Ob 7.00 uri (avtobus)

Rudolfa POGAČAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

občni zbor članov
zbor članov MDI Litija – Šmartno, 
socialno podjetje je bil 17.3.2017 v 
Gostilni Kovač. 

Vsebinske točke zbora so bila poročila predse-
dnika društva, predsednikov izvršilnega in nad-
zornega odbora, predsednice socialne komisije, 
finančno poročilo, vodje športnih sekcij, poročilo 
predsednika častnega razsodišča ter poročilo ak-
tiva delovnih invalidov.
Kot vsako leto, so bile tudi v letu 2016 naše de-
javnosti v okviru posebnih socialnih programov 
dobro obiskane, saj se srečanj, izletov in organi-
ziranega poletnega letovanja na morju množično 
udeležujemo. Srečanja težkih invalidov v juniju 
se je udeležilo 113 invalidov in njihovih svojcev, 
ekskurzije na Kočevskem 49 in ekskurzije na Go-
ričko 56 udeležencev, 50 članov se je udeležilo 
jesenskega srečanja v Slovenski Bistrici ter pred-
novoletnega srečanja v Gostilni Kovač 110 udele-
žencev. Najbolj množična pa je bila udeležba na 
poletnem letovanju junija na Dugem otoku z 51 
udeleženci in avgusta v Karlobagu z 110 udele-
ženci. 
Prav tako so bili aktivni tudi naši športniki, ki so 
se redno udeleževali območnih in državnih tek-
movanj v okviru ZDIS in ZŠIS-POK. Vsako leto na-
mreč dosegajo vrhunske rezultate. 
Povečalo se je tudi število članov (konec meseca 

decembra 2016 je bilo v društvo včlanjenih 900 
članov).
Načrte za tekoče in prihodnje leto smo strnili v 
ugotovitev, da bomo skušali ohraniti dosedanji 
obseg in kakovost storitev ob upanju na finančno 
podporo dosedanjih financerjev in desetin pro-
stovoljcev ter zagotoviti stalni vir sredstev za de-
lovanje. V ta namen smo v lanskem letu ustano-
vili socialno podjetje z imenom Nov korak. Kljub 
temu, da se naše socialno podjetje še uči hoje, že 
uspešno posluje. Pri tem velja poudariti, da so to 
prvi koraki na področju socialnega podjetništva v 
Litiji in smo eno izmed sedmih socialnih podjetij 
v zasavski regiji.
Poleg tega še vedno ostaja prednostna naloga 
tudi dokončanje Novega doma.

Strokovna ekskurzija  
na Gorenjsko

31. marca smo se odpravili na Gorenjsko. V Be-
gunjah smo si ogledali Avsenikov muzej (razstavo 
fotografij in kratko zgodovino Ansambla bratov 
Avsenik skozi čas, razstavo ovitkov gramofonskih 
plošč Ansambla bratov Avsenik, ki so izšli doma 
in po svetu …) ter muzej talcev. Nadaljevali smo 
pot na Ljubelj, kjer smo si ogledali še delavno ta-
borišče, v Tržiču pa muzej čevljarstva. 
Polni vtisov smo izlet zaključili ob dobrem kosilu. 

MDI Litija-Šmartno, so.p.

čeBelarsko društvo litija  
se Predstavlja

Čebelarsko društvo Litija ima že 95 letno neprekinjeno tradi-
cijo. Že leta 1921 so čebelarji v Litiji sprožili Čebelarsko prav-
do proti Topilnici Litija za varovanje okolja in zaščito čebel. 
Od 19. aprila in vse do 18. maja 2017 bodo svoje čebelarstvo 
in čebelje pridelke predstavili v Turistično informacijskem centru 
(TIC) Litija na Valvazorjevem trgu 10.

Vabimo občane, šole in vrtce, da si prestavitev ogledajo. Za organizirane skupine vam čebe-
larji obljubljamo strokovno vodenje po razstavi. Zaželene so predhodne najave.
Odprta vrata čebelarskega društva Litija bodo v sredo, 17. maja 2017 od 9.00  
do 15.00. Prijave in informacije na 051 312 739. ČD Litija

volilni zBor članstva  
oBčinskeGa odBora nsi litija

V četrtek, 30. marca 2017, smo se zbra-
li na rednem volilnem zboru članstva OO 
NSi Litija v Gostilni Juvan v Zgornjem  
Hotiču. Zbora se je udeležil tudi poslanec v 
DZ in podpredsednik NSi, g. Jožef Horvat ter 
predsedniki sosednjih OO. 
Na zboru smo analizirali naše delo v letu 2016 
in ugotovili, da je NSi odigrala pomembno vlo-

go pri reševanju finančnih težav Občine Litija, 
predvsem v povezavi z družbo SVC d.o.o. Li-
tja. Zadeva so trenutno zastavljene tako, da je 
družba zmožna, iz pobranih najemnin, sama 
odplačevati finančne obveznosti. Prav tako 
smo zelo veseli, da je v koalicijski pogodbi, ki 
smo jo podpisali z ostalima dvema strankama, 
SLS in SDS, ogromno zavez iz našega predvo-
lilnega programa na zadnjih lokalnih volitvah. 
Prav tako smo, preko pobud in razprav, aktivno 

sodelovali na občinskem svetu, odborih in stra-
teškem svetu za dolgoročni razvojni program 
Občine Litija. Nastavili smo hrbet za zadeve, ki 
jih zakrivila naša stranka in obenem dokazali, 
da znamo držati besedo in smo BLIZU LJUDEM.
Člani smo za predsednika OO NSi Litija ponov-
no izvolili dosedanjega predsednika, Boštjana 
Sukiča, za podpredsednika Janeza Bejo, za 

člana Darka Rovška in Jožeta 
Zupančič. Za tajnika je bil izvo-
ljen občinski svetnik Primoža 
Kokovica.
G. Jožef Horvat je predstavil 
aktualno dogajanje v stranki 
NSi ter v DZ. Dotaknili smo se 
tem kot so: drugi tir, zdravstve-
na reforma, davčna reforma, 
zagotovitev vzdržnega pokoj-
ninskega sistema… Poudariti 
moramo tudi, da je NSi v DZ 
uspelo, kot opozicijski stranki, 
vložiti zakon o osebni asistenci 
in zakon o dostojnem pokopu 

na prikritih grobiščih ter kar nekaj drugih zako-
nov.
Dogovorili smo se, da bomo v zvezi z izgradnjo 
obvoznice Zgornji Hotič, ponovno postavili po-
slansko vprašanje, saj smo mnenja, da se za-
deve na ministrstvu in direkciji za infrastruktu-
ro, premikajo prepočasi.
Pregledali smo plan dela našega OO, ki je že 
usmerjen v bližajoče se volitve. Prve bodo že v 
jeseni 2017, in sicer volitve predsednika države, 

drugo leto pa najprej volitve v 
DZ ter nato še lokalne volitve. 
V OO pa smo tudi poleg naše 
spletne strani http://litija.nsi.
si na novo uredili tudi našo FB 
stran NSi Litija.
K sodelovanju vabimo tudi 
nove člane in članice. Vsi, ki 
želite sodelovati in pomagati 
pri izboljšanju življenja v naši 
občini, pišite e naslov bostjan-
sukic1@gmail.com ali pokliči-
te na tel 051386137 (Boštjan). 
Veseli bomo vsake vaše pobu-
de in seveda tudi kritike.
 Boštjan SUKIČ,  

predsednik OO NSi Litija
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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

mladi polšniški gledališčniki navdušili občinstvo  
s predstavo kaj pa, če res pridejo?

17. in 18. marec 2017 sta se v zgo-
dovino na Polšniku zapisala kot dva 

uspešna gledališka večera. Po devetih letih je 
naše društvo zopet na oder postavilo novo gle-
dališko predstavo, v kateri so tokrat uživali in 
odlično igrali naši mladi igralci. Že od novembra 
smo se enkrat tedensko dobivali na gledaliških 
vajah za pridno delo poželi velik aplavz. Enajst 

igralcev je v predstavo z naslovom Kaj pa, če res 
pridejo?, dalo velik del sebe. V komediji, kjer se 
na misijo se v letu 2164 v preteklost odpravijo po-
pisat in pregledat stanje v letu 2017 trije »gostje«, 
nastane kar nekaj zanimivih zapletov sploh, če 
so sami doma štirje otroci, pušča voda, ne dela 
wifi, prazen hladilnik, za pospravljanje zmanjkuje 
časa ... Na obisk prideta tudi zaljubljeni najstniški 
prijateljici, ki verjameta v čarovnice, vodoinštala-
terja popravljata wifi, gostje iz prihodnosti pa si 
marsikaj privoščijo ... Skratka, zmešnjava. Gašper 
Rozina, Lana Vozelj, Andrijana Nograšek, Jon Ju-
van, Mia Vozelj, Gaj Juvan, Nejc Poznajelšek, Luka 

Bučar, Lovro Pevec, Julija Petrič in Barbara Rozi-
na so si prislužili pohvale številnih obiskovalcev. 
In kdo je še sodeloval: Katja Poznajelšek, Tomaž 
Vozelj, Mateja Vozelj, Katarina Juvan, Tanja Bučar, 
scenarij in režija je moje delo. Vabila in gledališke 
liste je oblikovala naša mlade oblikovalka, dijaki-
nja na Srednji medijski in grafični šoli, Barbara 
Bučar in si tako pridobila pomembne izkušnje. Za-

hvaljujemo se sponzorju Tesarstvu 
in krovstvo Bučar Anton s.p. ter 
Miri Novak za večerjo. Hvala vsem 
staršem, ki ste otroke vozili na vaje 
in jih podpirali v njihovi prostovoljni 
kulturni dejavnosti. Seveda pa hva-
la obiskovalcem (skoraj 300), ki ste 
nas nagradili z obiskom ter aplav-
zom in tako dali mladim gledališkim 
igralcem največjo nagrado. Hvala 
tudi ravnatelju OŠ Litija, g. Petru 
Strletu, da je 22.3. na Polšnik pri-
peljal učiteljski zbor, da so njihovi 
učenci svoje delo lahko predstavili 

tudi njim. Bila je nepozabna pot in izkušnja za vse 
nas. Res, da je bilo pomembno, kako smo odigrali 
vseh trikrat, vendar je bila naša pot pomembnej-
ša, saj smo se ob tem učili medsebojnega razu-
mevanja, šolske in službene skrbi smo dali za 
tisto uro na stran, se naučili prilagajati večji sku-
pini, poslušali in delali. Delovali smo kot celota 
in to največ šteje. Hvala dragi igralci! Starši smo 
ponosni na vas. Upam, da pridejo novi navdihi in 
da bo kmalu spisano novo besedilo, za novo zani-
mivo poglavje našega sodelovanja. Fotografije in 
podrobnosti na www. http://polsnik.si/obvesti-
la/aktualni-utrinki.aspx

očistili košček naše dežele
Prvoaprilska sobota je bila na Polšniku namenje-
na čiščenju. Nekateri so po svojih zaselkih smeti 
pobrali že med tednom, nekateri pa si bodo za to 
še vzeli čas. Letos smo se bolj temeljito lotili či-
ščenja okolice šole in večnamenskega objekta ter 
pokopališča. Razdelili smo se v skupine. Šolarji in 
otroci iz vrtca so z učiteljico Katarino in nekate-
rimi mamicami pometali, grabili in pobirali smeti 
okrog šole, eni so odšli po krožni poti mimo Sušja 
in Stranskega vrha in nazaj, nekateri smo se lotili 
pokopališča, tisti močnejši pa so pomagali pri či-
ščenju meje nad šolo, kjer nameravamo zasaditi 
smrekice. Akcija je istočasno potekala tudi na Ve-
liki Preski. Lepo je bilo videti toliko pridnih otrok 
in seveda tudi vestnih staršev. Kljub temu, da smo 
pričakovali malo večji odziv krajanov, smo bili vsi 
zbrani tako pridni, da smo res veliko ponaredili. 

Naši skupni objekti so naš privilegij in tudi zanje 
je treba skrbeti. Tako kot za svojo domačo trato 
in vrt, je treba tudi v to vlagati, da potem lahko 
„žanjemo“ lepe trenutke in dogodke. Svoj prosti 
čas smo delili za skupnost, navezovali nove stike 
in naredili nekaj dobrega za našo lepo naravo ter 
za skupno dobro. „Bogati ljudje usmerjajo pozor-
nost na priložnosti. Revni ljudje usmerjajo pozor-
nost na ovire.“ je zapisal Wallace Delois Wattles. 
Hvala vsem, ki ste v tem čudovitem pomladnem 
času namenili proste urice za skupno dobro! Hva-
la, ker ste tako bogati, da to znate ceniti. Hvala 
KS Polšnik in PGD Polšnik za zasluženo malico 
ter za jutranjo kavico Lokalu Polšnik! Hvala našim 
gasilcem za požarno stražo! Več na www. http://
polsnik.si/obvestila/aktualni-utrinki.aspx

Mateja SLADIČ-Vozelj

medGeneracijsko sodelovanje nam je v veselje
Začelo se bo delo na vrtovih, poljih in travnikih, v 
»kot« pa bomo za čas poletnih mesecev postavile 
aktivnosti, ki smo jih v zimskih mesecih z vese-
ljem opravljale. 
Vsakih štirinajst dni smo se srečevale na delavni-
ci pick point tehnike vse lanskoletne »delavničar-
ke« in razveseljivo tudi nekaj novih.
Z veseljem smo prisluhnile čebelarju, ki je v otro-
štvu s čebelami okrepil svoje zdravje in se na teh 
temeljih odločil z izdelki svojih prijateljic čebel 
in z nenehnim izobraževanjem preživeti in pred-
vsem pomagati tudi drugim. Z veseljem smo se 
udeležile delavnic polstenja, ki jih nameravamo 
še nadgraditi.
Pred rednim letnim zborom članov pa smo z vese-
ljem prisluhnile naši članici in priznani zeliščarki Jo-
žici Bajc Pivec, ki nam je svetovala kako in s kateri-
mi zelišči si lahko pomagamo blažiti oz. obvladovati 
sladkorno bolezen.
Prav tako v marcu pa smo skupaj z OŠ Gabrovka 
pripravile zanimivo praznovanje marčnih družin-
skih praznikov. Pripravile smo razstavo drobnega 
peciva z naslovom »Drobno je najboljše«. Izkupi-

ček vsebine razstave smo namenile, tako kot že 
vsa leta, šolskemu skladu. Prav na materinski 
dan je bila prireditev in bil je to čudovit večer. Ka-
men, ki je težil srca vseh organizatorjev, se je z 
zaključkom prireditve odvalil in skupaj smo prišli 
do spoznanja: »Skupaj zmoremo skoraj vse in le z 

dobrim sodelovanjem smo močni.« Ko bo čas, se 
bomo znova srečevali in prenašali znanje drug na 
drugega, še najbolj veseli bomo, če se nam bodo 
pridružili mlajši, da bo tako naše znanje prehajalo 
v naslednje rodove.  H. Perko

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKAKS POLŠNIK

tič z vač 
To pomeni - Turistično informa-
cijski center z Vač. 

Nahaja se v znameniti hiši, kjer so se rodili vsi 
Lajovci razen najstarejšega - Antona, ki je prive-
kal na svet pri sosedih (Dom GEOSS), ker obnova 
hiše Vače 12, kjer je zdaj Družinsko gledališče 
Kolenc, še ni bila končana. 
Uradno je odprt vsak dan razen nedelje od 8.00 
– 15.00. Ob sredah celo do 17.00; v soboto pa od 
8.00 do 10.00. To je tudi delovni čas pogodbene 
pošte Vače. TIC deluje neprekinjeno, kadar smo 
doma, pošta pa samo ob navedenih urah. Pokličete 
pa nas lahko: 01 8976 680, 041 895 852, 01 896 
25 20 (pošta), 041 896 632 (Zvonček Norček).
Kaj pa sploh delamo? Kaj lahko ponudimo? 
(poslanstvo)
Pri nas dobite informacije o bližnjih destinacijah 
(Litija in drugi kraji, Sveta gora, Ušte in druge 
koče, gostilne, Pustolovski park, prenočišča, cer-
kve, GEOSS, poti, itd.) Pomaga-
mo jim graditi njihovo identite-
to, ker smo doma z GEOSS-a 
in vemo kako je to pomembno. 
Uživamo pri strokovno dovrše-
nem in hkrati zabavnem vodenju 
do največjih znamenitosti (situ-
la z Vač, fosilna obala, najlepši 
božji grob, GEOSS…). Navduše-
ni smo nad naravno in kulturno 
dediščino svojega okolja, zato 
lahko v našem TIC-u brezplačno 
dobite zloženke o fosilni obali, 
božjem grobu - skratka o vsem 
in o vsakem posebej. Lahko si 
pogledate muzej. Lahko si po-
gledate priložnostne razstave. 
Prva razstava je bila posvečena 
Maksimu Gaspariju in njegovim 
velikonočnim razglednicam, 
ki jih je bilo možno dobiti celo 
brezplačno, da ste lahko z njo 
razveselili in poučili prijatelja. 
Naslednja razstava je posveče-
na starim razglednicam z Vač, ki 
jih bo ravno tako možno dobiti 
brezplačno. Lahko pa preizku-
site neposreden stik z našimi 
živalcami - je tudi brezplačen: 
kačo, ptičjega pajka, ježka,… 
Zraven pa opravite še poštne 
storitve. Nemogoče uredimo 
takoj. Za vse ostalo je potrebno 
malce počakati.

Kdo nas plača in koliko zaslu-
žimo?
Ne financira nas občina, niti ne 
kakšna druga ustanova – tako 
kot je to običajno pri drugih 
TIC –ih, temveč Družinsko gle-
dališče Kolenc. Zato imamo ves 
čas finančne težave. Ampak 
se stvari izboljšujejo. Jaz - na 
primer sem slučajno vzor pro-
stovoljstva in delam na TIC-u in 
pošti za Božji blagoslov (Blažev 
žegen, Božji lon, udarniško) in 
uživam sto na uro, ker nas imam 
vse tako zelo rad! 

Zvonček Norček

novice iz PlaninskeGa društva litija 
Sekcija »Sokol« je 11. 3. 2017 orga-
nizirala izlet na Hom in Kamnik v Sa-
vinjski dolini, ki se ga je udeležilo 26 
pohodnikov. Člani planinske sekcije 
Sava – Kojoti, so se 18. 3. 2014 po-
dali na Kršičevec, manj poznani vrh 

vzhodno od vasi Jurišče v Pivški kotlini. Izleta se je 
udeležilo 24 pohodnikov. Pohoda Srečka Kosovela 
se je 18. 3. 2017 udeležilo 29 članov sekcije »So-
kol«. Start pohoda je bil v Sežani, kjer je bila tudi 
krajša slovesnost pred Ljudsko univerzo in rojstno 
hišo Srečka Kosovela. Pot so nadaljevali na Tabor 

in vasi Šmarje, Kamen do Tomaja. Občnega zbora 
društva 19. 3. 2017 se je udeležilo 54 članov. Zbor 
je vodila delovna predsednica Ana Mohar. Društvo 
je izdalo glasilo Prusik, kjer so zbrana vsa poročila 
in programi. Soglasno so sprejeli poročila za leto 
2016, ter programe za leto 2017. Pohoda na Učko 
na Hrvaškem se je 25. 3. 2017 udeležilo 31 članov 
planinske sekcije »Sokol« . Z mejnega prehoda Je-
lšane so se zapeljali do hotela na Poklonu, kjer 
so pričeli s hojo. V lepem vremenu in še lepših 
razgledih na obalo, morje in otoke, so v 1.30 uri 
dosegli najvišji vrh na Učki - Vojak. Sestopili so 

na južno stran proti Lovranu, ker 
jih je v Lovranski Dragi čakal av-
tobus. 14. Jablaniškega pohoda 
se je 1.4.2017 v lepem vremenu 
udeležilo 27 pohodnikov pla-
ninske sekcije »Sokol«, v okviru 
družinskega izleta pa se je poho-
da udeležilo 28 članov, od tega 
deset iz sekcije POŠ Kresnice.

Načrtovani izleti in akcije v apri-
lu in maju 2017. 
8. 4. 2017 – Bizeljsko (sekcija 
Sokol)
9. 4. 2017 – čistilna akcija Jev-
nica – Janče
15. 4. 2017 – Frata – Mirna Peč 
– Dobrnič (sekcija Sokol)
22. 4. 2017 – Blegoš (sekcija 
Sokol)
22. 4. 2017 – izlet v neznano 
(sekcija Sava)
6. 5. 2017 – Koros – Macna 
(sekcija Sokol)
13. 5. 2017 – Vremščica (sekci-
ja Sokol)
20. 5. 2017 – Kočevska pot 
(sekcija Sokol) 
20. 5. 2017 – Porezen (sekcija 
Sava)
27. 5. 2017 – Vrtaška planina 
(sekcija Sokol)
Program je okviren, več infor-
macija o izletih pa dobite na 
društvu in na spletu http://
www.pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel 
Aleš PREGEL

PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA

KS HOTIČ

srečanje krajanov ks hotič
V tradicijo že prihaja, da se v mesecu marcu or-
ganizira srečanje krajanov KS Hotič. Dobimo se v 
dvorani gasilskega doma.
Tako smo tudi letos pripravili srečanje s krajšim 
kulturnim programom, katerega so pripravile 
vzgojiteljice z najmlajšimi iz vrtca in učiteljice z 
učenci podružnične osnovne šole. Program so 
popestrili hotiški pevci.
Povabljene so bile mame, žene, mamice, krvoda-
jalci, ter tudi ostali krajani. Obisk je bil zadovoljiv, 
predvsem zaradi nastopov najmlajših in učencev.
Po kulturnem programu je bila pogostitev in dru-
ženje. Vsem materam in ženam smo podarili cve-
točo lončnico.
Ob tej priliki smo obiskali tudi matere in žene, za 
katere smo vedeli, da se zaradi starosti ali bolezni 
ne bodo udeležile srečanja. Ob obisku jim je bilo 
izročeno simbolično darilo.
Zahvalili bi se KS Hotič in GPM Hotič za finančno 
pomoč, da smo lahko pripravili to srečanje. Za-
hvala gre tudi vzgojiteljicam, učiteljicam, pevcem 
in prostovoljkam za njihov trud za lepo izpeljano 
srečanje. Naslednje leto se spet dobimo. 
 KORK Hotič

PONEDELJEK, 8.5.2017, ob 16.uri

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
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zimi v slovo in pomladi v pozdrav

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tiM-ecKARt metodi

MLADINSKI CENTER LITIJA

KLIŠE - KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

NEPREMIČNINE

dan zastave 2017 na Geossu  
v srcu slovenije

OBMOČNI ODBOR ZDRUŽENJA VSO LITIJA - ŠMARTNO PRI LITIJI

V Klišeju so bili zadnji zim-
ski meseci veseli in športno 
obarvani. Začetek koledarske 
pomladi pa je v klub prinesel 
svežo energijo in nestrpno 
pri čakovanje praznovanja 20. 
obletnice ustanovitve kluba.

Februarsko pustovanje je bilo letos krasna pri-
ložnost za Kliše, da se izkaže v vlogi organiza-
torjev dnevnega pustnega rajanja in poskrbi za 
dobro zabavo, ki je ob ritmih Kingstonov in lo-
kalnih Dj-jev (Berni White, Dj Sinart in Dj Tomc) 
trajala vse do jutranjih ur. Dobra organizacija 
in uspešna izvedba zabave je odraz trdega dela 
Klišejeve ekipe za zabavo, ki je tokrat presegla 
lastna pričakovanja in požela veliko zadovolj-
stvo pri obiskovalcih karnevala. 

Mesec marec je bil bolj športno obarvan. Smu-
čali smo na Katschbergu, se preizkusili v bo-
wlingu in si ogledali smučarske skoke v Planici, 
kjer nam tudi neugodne vremenske razmere 
niso pokvarile dobrega razpoloženja. Slednje-
ga smo pri svojih članih in naključnih mimoi-
dočih skušali spodbuditi ob prazniku žena in 
dnevu mučenikov z razdeljevanjem majhnih  
darilc. 
Kliše je klub, kjer so dobrodošli vsi dijaki in štu-
denti, željni sprememb in aktivnega udejstvo-
vanja. Letošnji jubilej želimo proslaviti v širši 
družbi, zato bomo v prihodnjih mesecih redno 
pripravljali presenečenja in zabave, ki jih ne že-
lite zamuditi. Poskrbite, da nas boste spremljali 
na naši spletni strani in fb profilu Kliše Klub.
  Maja MIJIć za Klub Kliše

Wake uP Pust kot Ga še ni Bilo
KLIŠE Pustovanje - WAKE UP s Kingstoni je 
več kot navdušilo 850 obiskovalcev vseh 
generacij in poskrbelo za nepozabno pustno 
rajanje v športni dvorani Litija.
25. 3. 2017 se je ob 20.00 pričelo rajanje kot ga 
še ni bilo. Obiskovalci, ki so do dobra zapolnili 
športno dvorana Litija so že nakazali, da bo Kli-
šejev največji izziv do sedaj presegel vsa priča-
kovanja in želje organizatorjev.
Klišejeva ekipa za zabave, ki je tekom celega 
dne skrbela za gostinsko ponudbo Litijskega 
karnevala, je že v dopoldanskem živ-žavu in po 
pustni povorki, več tisoč obiskovalcem ponudila 
prijazen in pustno okrašen prostor ter ponudbo 

V nedeljo, 9. aprila, je v Spodnji Slivni pri Vačah, v geometričnem 
središču Slovenije GEOSS, potekala tradicionalna slovesnost ob 

Dnevu zastave, v organizaciji Društva Heraldica Slovenica. 

V Zg. Jablanici ugodno prodam sta-
rejšo urejeno hišo z možnostjo izdelave 
še enega stanovanja. Lepa lokacija in 
takoj vseljiva. Tel.: 041 515 171

Društvo je ob tej priložnosti prvič razvilo svojo 
novo zastavo.
Poleg Združenja VSO je za minulo požrtvo-
valno delo v društvu in organizacijo vsa-

koletnega osrednjega dogodka društva 
- Dneva zastave, priznanje z rok novega 
predsednika Hribovka prejel dosedanji 
predsednik g. Jožef Lajevec, kar pa nam je 

še v posebno veselje in ponos in 
mu kot velikemu domoljubu in 
našemu članu, za vsa plemenita 
dejanja, ob tej priložnosti iskre-
no čestitamo ter mu želimo še 
veliko zdravja in uspešnega dela 
kot sedanjemu podpredsedniku 
društva Heraldica Slovenica.
Po končanem uradnem delu je 
sledilo prijetno druženje v domo-
ljubnem ozračju s pla polanjem 
mnogih slovenskih zastav in 
zastavic v sončnem in prijetno 
vetrovnem Srcu Slovenije v naši 
lepi občini Litija. 

Območno združenja VSO  
Litija - Šmartno pri Litiji

mc litija in kliše oBjavljata razPis  
za soFinanciranje mladinskih ProGramov/ 

Projektov v letu 2017
Namen razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnej-
še mladinsko delo in podpreti izvedbo programov/projektov, ki jih izvajajo mla-

di in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje 
ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.  
Rok za oddajo vlog je 08.05.2017. Besedilo razpisa in prijavnico najdeš na spletni strani  
www.mclitija.si/razpisi/in na www.klise-klub.si.

štaFeta kulture in raj mladosti
Enajsti rojstni dan Mladinskega centra Litija bomo praznovali v soboto, 27. maja 2017. Ker 
vstopamo v najstniška leta, ki so tudi malo uporniška, bo na dvorišču Štafeta kulture, ki bo letos 
tematska štafeta urbane kulture. Klubska scena pripravlja presenečenje v obliki visokih in nizkih 
tonov, sicer pa se nam obeta zanimivo urbano dnevno dogajanje. Na praznovanje vabimo vsa 
društva in organizacije, da se nam pridružijo in s tematsko ustreznim programom soustvarjajo 
praznovanje mladosti. Mlade glasbenike vabimo, da na Raju mladosti odšpilajo akustično verzijo 
repertoarja in na jam session brez marmelade.

noGometne leGende v mc litija!
Mladinski center so 30.3. obiskali Marko Elsner, Aleš Čeh, Jože Prelogar in Anton – Tona 
Čeh. Zanimivost teh je, da so vsi 
v svoji nogometni karieri tako 
igrali za Maribor kot Olimpijo. 
Vsak po svoje je zaznamoval 
našo zgodovino nogometa in to 
kar od šestdesetih let prejšnjega 
stoletja. Predstavili so nam svojo 
nogometno kariero, podrobneje 
opisali poklic – nogometaša. Ta 
je zanimiv za marsikaterega mla-
dega Litijana. Okoli 20 jih trenu-
tno igra nogomet profesionalno 
(vsaj delno). Ti se pogovora niso 
udeležili, je pa bila prisotna naslednja generacija, morda celo profesionalnih nogometašev. Zato 
je bila debata po začetni predstavitve, zelo zanimiva in živahna. Spodbudila jo je sproščena in do-
bra družba znanih gostov. Najlepše se zahvaljujemo nogometnim legendam in seveda gre zahvala 
tudi Mihi Kebetu, ki nas je povezal z njimi. 

hrane in pijače. Večerna zabava pa je s skupino 
Kingston in DJ-i (Berni White, Sinart in Tomc) po-
nudila pravi glasbeni praznik v Litiji. Kingstoni so 
ponudil vse znane napeve in v treh urah ustvarili 
neverjetno vzdušje ter razživeli obiskovalce, ki 
so se lahko ob house glasbi DJ-jev zabavali do 
jutranjih ur.
Od leta 2009 zabave rastejo, organizacija vsako 
leto postaja boljša, vseh 18 zabav za nami pa je 
velik odraz trdega dela, želje po uspehih in orga-
nizaciji dgodkov, ki prebujajo naš okoliš – ne gle-
de na generacije obiskovalcev. Naše prireditve 
beležijo 6500 obiskovalcev v vseh  8 letih, kar je 
svojevrsten dosežek, na katerega smo ponosni. 

Tradicijo WAKE UP Halloween in WAKE UP Pust pa želimo ohranjati 
tudi v prihodnje. Tekom poti pa ne bomo pozabili še na kakšna pre-
senečenja.
Omenjenih dogodkov pa ne bi bilo brez trdega dela in neverjetne ener-
gije med člani KLIŠE-jeve ekipe za zabave. Ernest Mrzel (vodja ekipe 
WAKE UP), Tomaž Cirkvenčič (vodja grafičnega oblikovanja), Žiga 
Dolar (vodja tehnične ekipe), Domen Škrabanja (tehnični del ekipe), 
Simon Pihler (elektronski mediji in oblikovanje), Marisa Mrzel (pred-
sednica KLIŠEja, odgovorna za dekoracijo) in Anamarija Kamin (PR) 
si želimo, da bi naša ponudba, naše zabave in počutje obiskovalcev 
vsako leto prestopilo pričakovanja vseh, prav tako pa si tudi v prihodje 
želimo konstruktivnega sodelovanja z vsemi, ki so del krajevne sku-
pnosti Litija in Šmartno pri Litiji. Ob tem gre posebna zahvala vsem, 
ki so sodelovali v odboru Litijskega karnevala, saj brez vseh členov, 
delovne vneme in sodelovanja ne bi mogli uspeti. Utrinke z zabave 
si lahko ogledate na uradni fb in spletni strani (www.WakeUpParty.si 
inFB/KLIŠEjev Wake Up - Pust/Halloween)  Anamarija KAMIN

Kot vsako leto, so na prireditvi sodelovali naši 
praporščaki s pokrajinskimi prapori Zdru-
ženja za vrednote slovenske osamosvojitve, 
združenje pa je ob tej priložnosti, od Društva 
Heraldica Slovenica, 
prejelo priznanje za 
sodelovanje. Slove-
snosti so se udeležili 
predsednik Združe-
nja VSO Aleš Hojs, 
podpredsednik VSO 
Franci Feltrin in ge-
neralni sekretar VSO 
dr. Božo Predalič ter 
član glavnega odbora 
VSO in predsednik 
Območnega Zdru že - 
nja VSO Litija – 
Šmartno pri Litiji 
Boris Doblekar s 
člani združenja. Med 
navzočimi je bila tudi 
evropska poslanka 
Romana Tomc. 
Ob zvokih himne Republike Slovenije in evrop-
ske himne, v izvedbi Orkestra Slovenske voj-
ske, so v začetku dvignili slovensko zastavo, v 

bogatem kulturnem programu pa so nastopili 
dramski igralec in pesnik Tone Kuntner, 
učenci Osnovne šole Trzin z recitacijami, 
Pevski zbor DU Žerjavčki in folklorna skupina 
Trzinka. V paradi zastav in praporov so poleg 
praporščakov VSO sodelovali tudi dijaki Gi-
mnazije Litija, Veterani vojne za Slovenijo, 
zastavonoše slovenskih občin – Litijo je 
zastopal naš član Nejc Hauptman ter na-
rodne noše. Sodelovali so tudi Gardna enota 
in orkester Slovenske vojske, Konjeniški 
klub Jesenje – Geoss in Moto klub Viking 
iz Hotiča.
Osrednji govornik na prireditvi je bil etno-
log dr. Damjan Ovsec, ki nam je »nalil či-
stega vina in nastavil ogledalo« ter poudaril 
močan pomen narodnih in državnih simbolov, 
zastave ter domoljubja. Navzoče sta pozdravi-
la tudi župana Občine Litija Franci Rokavec in 
Trzina Peter Ložar ter novi predsednik Društva 
Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek. 
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Pohodniki na sledi železnodoBnim knezom
Poročilo z 10. arheološkega pohoda Po poti velikega kneza z Vač

Mecklenburško situlo je pri svojih iz-
kopavanjih na Ravnih njivah nad Klenikom od-
krila vojvodinja Mecklenburška v začetku 20. 
stoletja; po njej je situla tudi dobila ime. To je 
druga figuralno okrašena situla, ki je bila odkri-
ta na arheološkem najdišču v okolici Vač. Prvo, 
t.i. vaško situlo je odkril na ledini Nad lazom 
domačin Janez Grilc. Za razliko od vaške situle, 
ki je okrašena s tremi figuralnimi pasovi, ima 
mecklenburška situla le en figuralni pas. Sodi v 
skupino mlajših situlskih spomenikov in jo lah-
ko datiramo v čas 2. polovice 5. stol. pr. n. š. 
Na njej je upodobljen pastir s čredo koz. 

Na pohodu so obisko-
valce ob poti spre-
mljali gledališki prizo-
ri iz življenja v železni 
dobi. Zgodbo o knež-
jem sinu, ki je po sili 
razmer postal kozji 
pastir, je odigralo 
Družinsko gledališče 
Kolenc. Igralci Lovro 
Lah, Janja in Sebasti-
an Srečkar, Anka Ko-
lenc in Vojteh Cestnik 
k.g. so prepričljivo 

upodobili železnodobne kneze in njihov čas. 
Po zaključku pohoda so se pohodniki okrepčali 
z obedom, imenovanim knežja malica. Skuha-
na in spečena je bila v Gostilni Mrva iz sesta-
vin, ki so jih poznali že v železni dobi. 
Za konec še obvestilo o našem prihodnjem 
pohodu, ki bo v nedeljo, 24. septembra 2017. 
Prisrčno vabljeni!

dr. Vojka CESTNIK, arheologinja,  
strokovna sodelavka Društva GEOSS  

za področje arheologije

V nedeljo, 2. aprila, je na Vačah 
potekal že 10. arheološki pohod z naslovom 
Po poti velikega kneza z Vač. Priredila sta ga 
Društvo GEOSS (organizacijska enota Strokov-
ni center za arheologijo, etnologijo, geologijo, 
biologijo, ekologijo, pedagogiko in turizem) in 
Družinsko gledališče Kolenc. 
Ob začetku dogodka je prisotne prijazno na-
govoril predsednik Društva GEOSS, g. Mirko 
Kaplja, ki je poudaril pomen te prireditve za 
promocijo kraja. Sledil je kratek ogled društve-
nih razstav v Muzeju Petra Svetika, ki so jih  
obiskovalcem predstavili etnologinja Anka 
Kolenc, geolog Blaž 
Zarnik in arheologinja 
Vojka Cestnik. Prisotni 
so se nato pogostili s 
prigrizki iz sestavin, ki 
so jih poznali že v že-
lezni dobi, v času situl, 
in si ogledali kratko 
diaprojekcijo o dose-
danjih arheoloških po-
hodih. 
Trasa pohodov je vsa-
kič nekoliko drugačna. 
Prvi postanek je bil to-
krat pri fosilni morski obali, kjer je Blaž Zarnik 
predstavil nastanek te geološke posebnosti. 
Nato je pot obiskovalce vodila do povečane situ-
le z Vač ter na vrh hriba Slemšek. Tu je pohodni-
ke pričakal dober poznavalec Vač Zvone Kolenc 
in predstavil zgodovino cerkvice Sv. Križa in v 
njej shranjena umetniška dela. Vojka Cestnik 
je nato spregovorila o arheološkem najdišču na 
Vačah in njegovih značilnostih, s poudarkom na 
t.i. mecklenburški situli, ki je bila osrednja tema 
tokratnega arheološkega pohoda. 

zlata Paleta 2017
LILA je dosegla velik uspeh 
na prvi tematski razstavi 

OSNOVNE TEHNIKE in GRAFIKE, ki je bila 
odprta v Trbovljah. Na razstavo avtorjev so 
bili uvrščeni Lavra Ambrož, Jelka Jantol, Tilen 
Dominik Perko, Anita Vozelj, Roman Kovačič, 
Danijela Kunc, Aleksander Lavrenčič, Joža 
Ocepek, Sabina Cvikl Slana in Marija Urankar 
Murn. Trije člani Tilen Dominik Perko, Ro-
man Kovačič in Aleksander Lavrenčič so 
prejeli certifikat kakovosti, ostali pa pohvale.
LILA je oddala še drugi izbor slik ZP KLASIČ-
NO SLIKARSTVO. Oddanih je bilo 21 slik, na 
razstavo so se uvrstil: Nubia Anžel, Jelka Jantol, 
Roman Kovačič, Joža Ocepek, Sabina Cvikl Sla-
na in Marija Urankar Murn. Razstava bo odprta 
20. aprila v Delavskem domu Trbovlje.
ZP ABSTRAKCIJA je tretja razstava, za katero 
nastajajo nove slike, odprta bo v maju . 
Likovna razstava »MALA LILA in CICI LILA 
za materinski dan« je bila odprta v litijski 
knjižnici 27. marca. V skupini MALA LILA so 
slikali: ALEX ANŽEL LARA, KIM ANŽEL LARA, 
VITA ANŽEL LARA, ŽIVA BUČAR, MAŠA CVE-
TEŽAR, RUBY ERJAVEC, PINA LUCIJA GOLOUH, 
IRIS GOMBOC, META KRALJ, KAJA KOS, TIM 
RASPOTNIK, EVA ROZINA, AJDA SVETLIN, ŠPE-
LA ŠKARJA, EVA ŠIROK, ŠPELA ŠIROK, NAJA 
ŠIRCA, NELI TANCER, NAOMI TANCER, PIJA 
TOMAŽIČ, KSENIJA VOTIAKOVA, VERA VOTI-
AKOVA, DANIIL GAINULLOV. Iz CICI LILE pa 
razstavljajo: PIA DRAŽUMERIČ, JULIJA ELTRIN, 
FILIP ISKRA, LUCIJA ISKRA, AJDA JAKOPINN, 
VITA KIRM, MAŠA MIRTIČ, IMAN OSHIS, EVE-

LIN POTISEK, TIJA RIHAR, EVA ROZINA, LIANA 
SAVŠEK, TEREZA STOPAR, MAJA TOMAŽIČ, 
NAJA VATOVEC LOVŠE, ELA ZUPAN, MIA ZU-
PAN.

SLIKARSKA POT dobiva svojo podobo. Leto-
šnji LILIN najobsežnejši projekt prinaša od-
prtje treh razstav naenkrat. SLIKARSKA POT 
pelje iz Mestnega muzeja mimo izložb starega 
mestnega jedra v galerijo ART CAFFE.

Razstava SLIKARSKA POT - JAVNO IN INTI-
MNO: »Z RAZSTAVE - OB IZLOŽBAH - V GA-
LERIJO« bo zanimiva za prebivalce, popotnike, 
obiskovalce in mladi rod, ki ne pozna zgodovi-
ne in podobe ulic svojega mesta. Razstava bo 
javna in bo k ogledu hkrati intimno nagovarja-
la gledalca. Pomembna bo za društvo LILA in 
mesto Litija. V Mestnem muzeju bo razstava 
grafik, ki jih bo LILA poklonila muzeju za nasta-
jajočo zbirko likovne umetnosti litijske občine. 
V izložbah bodo postavljene umetniške slike Li-
tije nekoč in danes, v galeriji pa bodo na ogled 
dela, namenjena nakupu.
Izšel bo katalog SLIKARSKA POT. Projekt kot 
novost ponudbe na likovnem področju in ne bo 
zaključen 2017. Nadaljeval se bo naslednje 
leto v tednu ljubiteljske kulture. 
SLIKARSKA POT bo odprta v tednu ljubiteljske 
kulture, v petek, 19. maja 2017: ob 17. uri bo 
odprta razstava v Mestnem muzeju Litija, nato 
sledi ogled razstave v izložbah, ob 18. uri pa bo 
zaključek v galeriji ART COFFE. Pripravljen bo 
tudi bogat kulturni program.

nastja kolar Finalistka in zmaGovalka v Grčiji

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE

DRUŠTVO GEOSS TENIS KLUB AS

TENIS KLUB ŠPITAL

okroGel juBilej tenisa v kresnicah
Pisalo se je, za nekatere mlajše, tako davno in za »zrelejše«, tako bližnje leto 1992, ko smo v 
Kresnicah zgradili teniški igrišči na prostoru, imenovanem Špital. Po ustnem izročilu najstarejših 
domačinov je prostor dobil to ime zato, ker je bila na tem mestu mobilna bolnišnica za obolele in 
poškodovane delavce železnice v izgradnji, Trst – Dunaj.
S tem imenom smo poimenovali tudi družinsko podjetje. Teniško dejavnost smo kmalu razši-
rili še na »spremljajočo« gostinsko dejavnost. Po prenehanju gostinske dejavnosti sedaj poleg 
tenisa, sicer na drugi lokaciji vendar pod »krstnim« imenom Špital, deluje druga gospodarska  

dejavnost.
V vseh minulih letih nam je 
bil osnovni namen zagotavlja-
ti možnosti za igranje tenisa, 
bolj rekreativnega kot špor-
tno tekmovalnega značaja. 
Vsa leta so sicer tekla tek-
movanja v dveh ligah, vendar 
je bila rekreacija in druženje 
vedno v rahli prednosti.
V tem letu načrtujemo oživiti 
dejavnost tudi z začetnimi in 
nadaljevalnimi tečaji tenisa. 
S tečaji bomo pričeli predvi-
doma v drugi polovici aprila 
pod vodstvom vaditelja Nika 
Poglajna. Skupaj se bomo 
potrudili zagotoviti primerne 
pogoje za vadbo in dostopno 
ceno.
Več informacij je na voljo na 
tel.: 031 862 484 Nik ali 041 
436 655 Miro

Miro VIDIC

V A B I L O
Na 17. tradicionalni pohod

Po oGlARSKi Poti,
v soboto 13. maja 2017

Izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lovskega doma na Dolah pri Litiji,  
med 7.00 in 9.00 uro.

Pot je dolga 12,5 km. Za hojo boste potrebovali približno 4 ure. Oprema pohodnikov naj bo primerna za 
sredogorje. Pohodniki hodijo na lastno odgovornost. Vsi, ki se boste prijavili in poravnali startnino (ki 
je simbolična), prejmete dnevnik pohodov, zloženko o poti, ki vam služi kot vodnik 16. tradicionalnega 
pohoda. Ob Oglarski poti se boste seznanili z oglarjenjem, prisostvovali prižigu kope, tesanjem 
»švelarjev«, spravilom lesa s konjem, pripravo lesa za kopo, ter se pogovorili z oglarji, duhali dim s kope, 
si ogledali Valvasorjev lovski dvorec. Pritegnila vas bo še ostala bogata kulturna in naravna dediščina. 
Domačini bodo poskrbeli za domače dobrote, ki jih ob poti ne bo manjkalo. 

Vse informacije dobite na: Tomaž (051-358-876) in po mailu: info@dole.si
VABLJENI V OGLARSKO DEŽELO!

www.dole.si

Organizira: Športno društvo Dole, Društvo Oglarjev Dole, PGD Dole,  
Društvo podeželskih žena in deklet Dole, LD Dole

TEKMOVALNI TENIS
Nove točke za svetovno teniško le-
stvico sta osvojila Nastja Kolar in Nik 
Razboršek.

Nastja Kolar je bila 
po daljši turnirski 
pavzi znova uspe-
šna. Na ITF turnirju 
z nagradnim skla-
dom 15.000$ v gr-
škem Herkalionu se 
je igrah posameznic 
prebila v finale in 
osvojila 2. mesto, 
v igrah dvojic pa je 
skupaj v paru z Ja-
smino Tinjič ( BiH) 
postala zmagovalka 
turnirja. 
Nik Razboršek je prav tako nastopil na ITF 
turnirjih z nagradnim skladom 15.000$. Na 
turnirju v Bahrainu se je uvrstil v četrftinale 
posamezno in v četrfinale dvojic. Na turnirju v 
Dohi pa se je uvrstil v 2. kolo posamezno in v 
četrtfinale dvojic. V času pisanja tega članka 
Nik že uspešno nastopa na drugem turnirju v 
Dohi, kjer je zabeležil že dve zmagi v kvalifi-
kacijah in za vstop v glavni turnir potrebuje še 
eno. Čestitamo obema!
Domača tekmovanja so bila v znamenju za-
ključnih turnirjev zimske sezone. Na turnirju do 
12 let v Mariboru se je Rina Grošelj uvrstila 
v četrtfinale. Vstop v polfinale ji je preprečila 
1. nosilka turnirja Leontina Stojanovič, ki je za 
zmago nad Rino potrebovala tri nize. 
Na turnirju do 14 let se je odlično odrezal Bor 
Artnak, ki se je uvrstil v polfinale in osvojil 
3. mesto. Bor Artnak se je v začetku aprila 
udeležil še reprezentančnih priprav v Kranju, v 
času nastajanja tega članka pa je skupaj z re-
prezentanco do 14 let na mednarodnem turnir-
ju v Vinkovcih, kjer še čaka na svoj prvi nastop.
Pri fantih do 18 let se je odlično odrezal Ašič 
Kovač Tom, ki se je uvrstil v polfinale in osvojil 
3. mesto.
Poglajen Pia pa je nastopila že na prvem tur-
nirju poletne sezone in sicer na OP do 16 let v 
Novi Gorici, kjer je dosegla nov lep rezultat – 
uvrstila se je v četrtfinale in si 
tako še bolj utrdilo mesto med 
najboljšimi v kategoriji.
Novo sezono je otvoril pri fan-
tih tudi Luka Vodnik. Luka, ki 
se je udeležil turnirja po več-
mesečni turnirski pavzi, se je 
odlično odrezal in s uvrstil v 2. 
kolo, kjer je bil nato nekoliko 
boljši 5. nosilec turnirja Kova-
čič Žiga iz Šentjurja.
V novi poletni sezoni bo Te-
nis klub AS Litija gostil kar 
nekaj tekmovanj Teniške zve-
ze Slovenije. Tako se bo že  
22. aprila v Litiji v centru AS 
odvijalo Odprto prvenstvo 

TZS za deklice do 12 let – A in B finalni tur-
nir. Vabljeni na ogled mladih upov Slovenije !

REKREATIVNI TENIS
V prvi ligi do večjih presenečenj ni prišlo. Svoje 
delo so z odliko opravili favoriti za najvišja me-
sta v letošnji sezoni Garantini Sergej, Uranič 
Denis ter Ašič Alojz – vsi so zabeležili gladke 
zmage in novi dve točki za prvoligaško lestvico. 
Po poškodbi odlično igro kaže tudi Ahčin Aleš, 
ki je z rezultatom 9:4 ugnal Smrkolj Damjana.
V drugi ligi je potrebno omeniti derbi: Vidic 
Darko in Praznik Marko – derbi za prvo me-
sto v 2. Ligi in napredovanje. Čeprav naj bi se 
Darko na ta dan razveselil prvorojenke, se je 
popolnoma skoncentiral na tekmo in Prazniku 
prepustil le štiri igre in si tako že zagotovil me-
sto med prvoligaši v sezoni 2017-2018. In le 
nekaj dni kasneje je Darko postal tudi ponosni 
očka male Pie! Čestitamo!
V tretji ligi je potrebno omeniti Klopčič Mate-
ja, ki je zabeležil novo zmago in ki skozi celotno 
sezono prikazuje izredno konstantno igro in si je 
tudi že skoraj zagotovil napredovanje v višjo ligo. 
V četrti ligi pa večjih presenečenj tokrat ni bilo.

POLETNA TENIŠKA SEZONA
Tenis klub AS Litija že sprejema rezervacije za 
igranje v poletni sezoni. Ta se je začela, saj smo 
letos ekspresno hitro odprli tudi zunanja teni-
ška igrišča. Tudi letos je na voljo Poletna teni-
ška kartica po izredno ugodni ceni 60,00 eur 
za celotno sezono, ki bo omogoča neomejeno 
igranje tenisa, kombinacijo fiksnega in prostega 
termina, možnost uporabe dvorane v primeru 
dežja brez doplačila in zaključni turnir dvojic za 
vse igralce poletne sezone v Tenis centru AS Li-
tija. Za več informacij se oglasite v Tenis centru 
AS Litija ali pokličite na 031 693 330.

"teniS centeR AS litijA IŠČE  
ŠTUDENTKO ALI ŠTUDENTA ZA OBČASNO 

POMOČ PRI STREŽBI V LOKALU teniS 
centRA AS.  

ZA INFORMACIJE POKLIČITE NA  
031-693-330 ALI SE OSEBNO  
OGLASITE V tc AS litijA."

20 LET Z VAMI !20 LET Z VAMI !

SERVIS IN PRODAJA KOLES
FUJI, SCOTT, BERGAMONT ...

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Nastja Kolar
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snoezelen - multisenzorna soBa  
V DOMu TiSJe

Snoezelen je besedna zložen-
ka iz dveh nizozemskih besed: 

vohati in dremati. Koncept so razvili na Nizo-
zemskem, kjer so uredili tudi prvo senzorno 
sobo, potem pa se je koncept hitro razširil 
tudi v druge države. V domu, v matični enoti 
v Črnem Potoku, smo snoezelen uredili v graj-
skih prostorih, prvi uporabniki pa so blagodej-
ne učinke spoznali v mesecu februarju 2017.
Gre za multisenzorno sobo oziroma multi - 
senzorno okolje, za prostor, kjer uporabniki 
(stanovalci) lahko uživajo v različnih čutnih 
izkušnjah in s tem dobijo nežno stimulacijo 
čutov (tip, sluh, vid, okus, vonj in gib) po kon-
trolirani poti pod vodstvom terapevta. Stimu-
lacija je lahko povečana ali znižana, da bi se 
ujemala z interesi ali s terapevtskimi potre-
bami uporabnika. Takšni prostori, ki imajo 
tudi vso potrebno opremo, ponujajo vrsto 

aktivnosti, ki so lahko senzorično stimula-
tivni ali pomirjujoči v svojih učinkih. Soba je 
ločena od zunanjih, motečih dejavnikov.
Snoezelen vsebuje različno opremo, ki lah-
ko stimulira vse čute: solarni projektor, ki 
predvaja različne tematske slike, barvna op-
tična vlakna (za stimulacijo vida), distributer 
arome (za stimulacijo vonja), vodno posteljo 
in masažni stol (za stimulacijo giba), številne 
taktilne pripomočke, opremo za ustvarjanje 
zvočnih efektov ter po potrebi terapevta, ki 
izvaja terapevtski dotik. Z opremo in pozna-
vanjem biografije uporabnika lahko ustvari-
mo prostor, ki mu ponuja največje ugodje, 
sprostitev ali stimulacijo.
Vse to pomaga k boljšemu počutju stanoval-
cev z različnimi obolenji, dobre izkušnje ima-
mo tudi s tistimi stanovalci, ki imajo težave 

zaradi demence. Sicer pa snoezelen lahko 
uporabljajo tako otroci kot starejši ljudje. 
Ugotavljamo, da se po večkratni obravnavi 
uporabniki boljše počutijo, okrepijo se sen-

zorne poti, kar povzroča tudi pozitivne spre-
membe v možganih – povečanje motivacije 
in zaupanja ter krepitev kognitivnih funkcij 
(razumevanje, govor,..), zmanjšanje mišič-
nega tonusa, povečuje se aktivnost, sponta-
nost in ima še številne druge pozitivne učin-
ke. Hkrati pomaga tudi zaposlenim, ki so v 
stalnem stiku s stanovalcem, pri vzpostavlja-
nju harmoničnih odnosov. 
Snoezelen lahko uporabljajo tudi drugi upo-
rabniki, ki so zaradi stresa prenapeti, ki se 
ne zmorejo sprostiti, ki so preobremenjeni z 
delom, in številni drugi, ki si želijo sproščanja 
na poseben »pravljičen« način. Vodna poste-
lja s posebnimi zvočnimi efekti nežno masira 
telo, glasba in video prezentacija pa človeka 

globoko sprosti in zaziblje v stanje sprošče-
nosti, miru in harmonije. Vabimo vas, da pre-
izkusite tudi sami! Elida JAGURIDOVSKA 
Kostadinov

Varuhinja 

KORK SAVADOM TISJE

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VENČESLAV TAUFER

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

na savi Praznujemo skuPaj
Konec marca, natančneje prvi pomladni petek, smo na Savi 
praznovali skupaj – vsi, ne glede na spol in starost. Skupaj 
z otroci vrtca Kekec, PŠ Sava in KORK Sava smo pripravili 

prireditev Praznujmo skupaj, ki je že kar naša stalnica.

litija na koncu na šestem mestu
Članska ekipa košarkarskega kluba Litija je zaključila tekmovalno sezono. Na 
koncu je zasedla šesto mesto v 3. SKL, kar je soliden dosežek, čeprav je po pr-
vem delu, ko je Litija zasedla drugo mesto v vzhodni skupini z desetmi zmagami 
in le dvema porazoma, kazalo še boljše. Litijani so namreč takrat igrali zelo do-

bro, tako da so se tudi v pokalnem tekmovanju prebili do 4. kroga in med drugimi izločili celo dru-
goligaško ekipo Branik Maribor. Vendar pa je bila prvenstvo res dolgo in naporno, svoje so dodale 
še poškodbe in bolezni, in rezultati so bili v zaključnih tednih slabši, kot na začetku tekmovanja.

letos Pa kar dve
Dole pri Litiji, 25. 3. 2017 - Premiera dveh predstav Nobelovega na-
grajenca Daria Foa je bila izvedena v soboto v farni dvorani na Dolah,, 
kjer so 

nas ponovno razveseljevali igral-
ci KUD-a Venčeslav Taufer pod 
budnim očesom režiserja Marka 
Plantana. Izbrali so si deli italijan-
skega umetnika, ki je odraščal v in-
telektualno živahni družini, ki je te-
matike iz lokalnih ulic, prenesel na 
oder. S tem so igralci presegli delež 
besedil, kajti izbrali so si Pleskarji 
nimajo spominov, ki predstavlja 
mojstra, ki znata poprijeti prav za 
vsako delo. Razpolagata namreč 
tudi z nekaj drugi mi umetniškimi ta-
lenti, s katerimi poizkušata očarati 

vdovo. Ali sta bila kos tudi tej nalogi?
Druga predstava Niti tat ne more pošteno 
krasti prikaže, kako pride »pošten« tat v hišo, 
da bi opravil svoje delo, kjer se čisto 
po naključju zaplete v skrivnostne 
spletke hišnega lastnika. Prešuštvo, 
večna tema številnih oderskih del, 
kjer ima lastnik hiše poleg prave 
žene še eno. In kdo vse je te like 
uprizoril? Nepredvidljiva vdova, 
Anna - Tatjana Obolnar, izjemen 

vsestranski pleskar, Antonio - Miha Likar, ustrežljivi šef, drugi tat – Tomaž Lihtenval-
ner, Anna, zapeljiva ljubica – Nika Terlep, Diana, gospod in sodoben politik - Damjan 
Prnaver, Sonia, prava žena - Anja 
Mastnak, lutka, tat - Simon Ro-
gelj. Poskus sodobnejšega pristo-
pa gledališkemu nastopanju je izve-
del akademsko izobražen, režiser 
Marko Plantan, ki je iz amaterskih 
igralcev oblikoval stvaritev, ki je is-
krena in ponuja pozitivno energijo 
z obilico smeha. V pomoč sta mu 
bili šepetalki Sabina Kotar Roglič in 
Barbara Hribar Pavli. S tem vzpod-
bujajo kulturno produkcijo v ruralnih okoljih. 
Čakajo jih številna gostovanja, domače občinstvo pa bodo ponovno razveseljevali v 
jesenskem času.  Jožica VRTAČNIK

Letos so bili glavni nastopajoči otroci, ki so 
z besedo in pesmijo obogatili dan, ter moč-
no ogreli naša srca. Ob pomoči in podpo-
ri vzgojiteljic so nastopile ljubke Miške in 
Žabice vrtca Kekec. Malo starejši otroci, ki 

že obiskujejo podružnično šolo, so skupaj 
z učiteljicami pripravili kratek program, v 
obliki deklamacij, ki je izražal njihove misli, 
čustva in pogled na naš vsakdanjik. Piko 
na i pa je prispeval otroški pevski zbor 
Sava, ki je pod mentorstvom učitelja zapel 
nekaj krasnih pesmi.

Po zaključku prireditve smo prostovoljke 
KORK Sava pripravile manjšo pogostitev, 
vsakega obiskovalca pa smo obdarovali z 
unikatnim simboličnim darilcem.
Vsi, ki smo kakorkoli prispevali k temu ču-
dovitemu popoldnevu, smo bili zelo veseli 
številnega obiska krajanov. Veseli smo tudi 
bili obiska ravnatelja OŠ Litija g. Petra Str-
leta ter predsednice OZRK Litija ga. Marije 
Grabnar, za katera resnično upamo, da sta 
začutila, da na Savi res praznujemo skupaj.

KORK Sava  
Tatjana PRIMC

Ekipo je tudi letos vodil trener Džemo Ibiši, med igralci so glavno breme nosili Dragan Pušič, Jaka 
Štemberger in Matevž Dobravec. Veliko priložnosti za igro so že drugo leto zapored imeli mladi 
domači igralci, za katere je to bila dobra šola in priložnost za uveljavitev. V primerjavi s prejšnjo 
sezono, ki so jo Litijani končali na sredini tretjeligaške razpredelnice, je bil torej dosežen viden 
napredek. Ob uspehih, ki jih v mlajših kategorijah dosegajo litijski košarkarji, je tako pričakovati, 
da bodo v prihodnosti rezultati še boljši. 

Marko GODEC 



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

Tiho sedaj si odšel
kot lepa misel, ki mine
in nam pustil le spomine.

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi oče, dedek in pradedek

ALBIN MEDVED
29.12.1925 – 22.3.2017

Iz Gradišča 10, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Zahvaljuje-
mo se gospodu župniku Kerinu za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem, trobentaču in družini Majcen za nesebično pomoč v težkih 
trenutkih.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ste našega dragega ata po-
spremili na njegovi zadnji poti.

sin Darko in hčerki Slavka in Anica z družinami

„Kajti umrli ste
in vaše življenje
je s Kristusom skrito v Bogu.“ 
                     (Kol 3, 3)

Od dne, ko je umrla naša mama

ANA LAVRIH
roj. Zidar, 5.8.1934 – 29.1.2017

nas tolažijo in nam vlivajo upanje zgoraj navedene besede apostola Pavla.
Hvaležni smo za mamine številne čudovite darove, njen blag značaj ter neizmerno 
ljubezen, s katero nas je spremljala v življenju. Hvaležni pa smo tudi vsem vam, 
spoštovani, ki ste se prišli na naš dom poslovit od naše mame in nam izrekli soža-
lje. Vaši številni, lepi in hvaležni spomini nanjo, so nam pomagali žalovati in nositi 
bolečino. Hvala za vse vaše molitve, za trenutke, ko ste se zadržali ob njej. Enako 
hvala vsem, ki ste jo prišli pokropit v cerkev ali ste jo pospremili k poslednjemu 
počitku. Vaša prisotnost nam je bila zelo dragocena.
Zahvaljujemo se tudi za vsa pisna sožalja in druge izraze spoštovanja. Ker je mama 
gojila veliko ljubezen do sv. evharistije, smo vam posebej močno hvaležni za šte-
vilne darove za sv. maše. Hvala vsem posameznikom in skupinam, ki ste darovali v 
ta namen! Enako hvala za darove v druge dobrodelne namene. Posebna zahvala 
velja pogrebcem, sosedom in vaščanom za vse pozornosti, ki ste nam jih naklonili 
v tistih dneh. Velika hvala vsem trem domačim šmarskim duhovnikom za duhovno 
oskrbo in molitve v času mamine bolezni in odhajanja. Hvala tudi vsem ostalim 
duhovnikom za prisotnost ob slovesu. Hvala pevcem za sodelovanje pri bogo-
služju, uslužbencem komunalnega podjetja pa za spoštljiv pristop. Kadar se ljudje 
zavemo, da smo v svojih izrazih hvaležnosti premajhni, se obrnemo na pomoč k 
Tistemu, ki je večji od nas. Zato tudi mi našo hvaležnost polagamo v Božje roke in 
prosimo, naj bo od tam za vas vse obilen blagoslov!

Vsi njeni

Življenje ni tisto kar se zdi
je le trenutek na poti k večnosti,
kjer se nekoč snidemo vsi.

ZAHVALA
V 64. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi  

mož oče in brat

JANEZ PIRC
16.6.1953 – 30.3.2017

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znan-
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in sprem-
stvo na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se gospodu župniku, bratu Lojzetu in nečaku Martinu 
za lepo opravljen obred. Hvala Mirku Kaplja za poslovilne besede in 
pevcem Lipa za lepo petje.

žena Nežka, sin Martin, hčerki Helena in Marija ter sestre  
Marinka, Majda in Mili

Ko skrijem se v svoj svet,
tam daleč v zarji nebo žari,
tam nekje si vedno tudi ti,
in čakam, da se vrneš iz noči.

ZAHVALA

FRANČIŠEK ŠKARJA
17.2.1941 – 13.3.2017

Čas beži, spomin živi,
svet je prazen tam kjer te ni

- še boli.

Hvala vsem, ki ste nam pomagali.

Njegovi domači

Na gomilo tvojo rano
Bom spominčic nasejal,
Ko jim cvetje bode dano,
Cvetke v šopek bom nabral.

Šopek pa na srce denem,
Naj mi tvoj spomin mladi,
Dokler se s teboj ne sklenem,
Kjer ločitve v veke ni!

ZAHVALA
V 95. letu starosti nas je tiho zapustil mož, brat, dedek in pradedek

ALBERT GOMBAČ
25.1.1923 – 16.3.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem,  
prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče,  

cvetje in spremstvo na njegovi zadnji poti.  
Zahvalo izrekamo tudi osebju Doma Tisje.

žena Julija in ostali najbližji

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
13. aprila je minilo 50 let, odkar je svojo življenjsko pot sklenil  

naš dragi oče, dedek in tast

FRANC ŠKARJA
Iz Zapodja

Hvaležni smo, da smo lahko živeli z njim.  
Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu.

Vsi njegovi

Ne bojmo se ugašanja življenja,
         saj smrti ni,
je zavetje srčne hiše ,
  topel stisk dlani ... .

PAVLI

MAMA, POGREŠAM TE.

                                            OLGA

POČIVAJ V MIRU,

 Tvoji Filip, Katarina, Jaka

LITIJSKA LIPA ZA LITIJANE
Spoštovane občanke in občani!

Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed 
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebival-

ci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-
-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kul-
turno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje 
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razse-
žnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali 
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, 
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...

Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu 
zapisa nega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem so-
delovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, 
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spa-
da tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem 
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...

Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in 
živeti ta duh ... 

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Pevsko društvo Lipa Litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman vaju išče,
ni več vajinega smehljaja,
utihnil je vajin glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spita,
a v naših srcih še živita.

V SPOMIN
Mineva leto dni odkar sta nas zapustili

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu,  
prižigate svečke ali prinesete cvetje.

ata Tone, mož Tone, Mateja, Tadej, Slavko, Val, Nel, Mai  
in ostali sorodniki

mama                     in                      žena

FRANČIŠKA 
BAJC

JOŽA 
BAJC

8.2.2016 8.5.2016
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noGometaši nk kresnic nePoraženi od 17.9.2016
nogometni klub Kresnice, ki nastopa v Regionalni Ljubljanski ligi ni poražen že od 
lanskega septembra. Zadnji poraz je bil v Vižmarjih, ko so izgubili proti Taboru. Derbi 
ekip Tabora in Cockte Kresnice z vrha lestvice pa se je v soboto 8.4.2017 končal ne-

odločeno 2:2.
Kresničani so stabilna 
ekipa, ki so v enajstih 
prvenstvenih tekmah 
zmagali šestkrat in pet-
krat igrali neodločeno. 
V pripravah pa so zma-
gali trikrat, neodločeno 
so igrali dvakrat, eno 
tekmo so izgubili.
Na lestvici tekmovanja 
se držijo pri vrhu in tako 
se pričakuje tudi na 
koncu sezone 2016/17.
Tudi ostale mlajše eki-
pe so dobro pripravljene, saj so moči nabirali preko cele zime v domači dvorani.
Želja vodstva kluba je čim več vključevanja mladih v klubske vrste in skrbeti za športno 
udejstvovanje in svoje zdravje.

NK KRESNICE

Spomladanski del sezone se je 
začel že v sredini marca in tako 
so sedaj v tekmovalnem ritmu 
že vse ekipe.
Pri članski ekipi je prišlo do me-
njave trenerja tik pred prven-

stvom vseeno pa moštvo ostaja na zadnjem me-
stu. Nadejamo se, da bo sprememba vplivala na 
igralce in si v prihodnjih tekmah obetamo tudi 
kakšno zmago. Misel, da 3. liga ni dosti močnej-
ša od MNZ se je izkazala za napačno, kajti v tej 
ligi se igra že na višjem nivoju. Upamo, da bodo 
prišli tudi ugodni rezultati in obstanek v ligi.
Vse ostale selekcije uspešno igrajo in osvaja-
jo točke v svojih kategorijah. Posebna pohvala 

gre mlajšim dečkom, ki v svoji ligi vodijo kar 
za 9 točk. V tej selekciji igrata tudi dve dekli-
ci, ki se enakovredno merita s fanti. Omenil bi 
igralko Saro Gradišek, ki poleg zelo dobre igre 
zabija tudi gole.
Veseli pa nas tudi to, da se je projekt gradnja 
novih garderob premaknil z mrtve točke in že 
potekajo pogovori o izvajanju projekta. Upamo, 
da bodo kmalu že vidni rezultati pogovorov v 
obliki gradnje.
Vabimo vas na ogled tekem v športnem parku 
Jevnica. Obvestila o tekmah so na oglasnih ta-
blah v Jevnici in okolici.

za NK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo

»	Dolga	vrsta	pred
	 farmacevtom	-		

kratka
	 vrsta	pred
	 zdravnikom.«
 Andreja Bregar, mag. farm., Lekarna Nova Litija

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

	Dežurna	lekarna od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
Lekarna	Nova	Litija	ned in prazniki: 9.00 - 12.00

Predstavitev ženskih ekiP na tekmi članov kk litija
v soboto, 18.3.2017, se je na tekmi članov, ki je potekala med KK Litija in KK Enos 
Jesenice, na simpatičen način predstavil ženski del KK Litija. Med minutami od-
mora so se 
poimensko 
predstavi-
le igralke 

različnih starostnih skupin.  
V prvem polčasu začetni-
ce in igralke U 9, v dru-
gem polčasu pa igralke U 
11 in U 13. Na igrišče je 
stopilo skoraj petdeset od 
štiriinšestdesetih mladih 
košarkaric. Med prvim 
polčasom so se selekcije 
predstavile z različnimi štafetnimi in spretnostnimi košarkarskimi vajami, najstarejše košarkarice 
pa so prikazale svoje košarkarsko znanje na glavnem igrišču v igri na dva koša.
Številni obiskovalci so bili navdušeni nad prikazanim, malo manj pa nad nesrečnim rezultatom 
članske tekme. Prikazano pa nas kljub vsemu navdaja z optimizmom, da se za žensko in moško 
košarko v Litiji tudi v prihodnosti ni za bati.  KK Litija, Dragica ŽONTAR

veteranke litije v zaGreBu

odPrti mednarodni turnir kimon oPen 2017

Zimske priprave so se članom 
društva ŠILT obrestovale. Vsako 
tedenski skupinski tek ob pone-
deljkih, najhitrejši tekači pod men-
torstvom in vztrajni za-
četniki smo pripravljeni 
na letošnje tekaške pri-

reditve. Nekaj odmevnejših smo jih 
že pretekli. Potrebno je našteti neka-
tere : super maraton Zagreb Čazma 
61 KM, maraton Brioni, tek od meje 
do meje 44 KM, Knaptrail po Zasa-
vskem hribovju, 100 milj Istra in za-
dnji najmnožičnejši za društvo ŠILT je 
bil Istrski maraton (priloga slika). 
Istrskega maratona se je udeležilo 
14 članov. Med nami je potrebno še 
posebej pohvaliti Ano Podlipnik, ki je 
vseh 21 KM pretekla z sinom v vozič-
ku. Čeprav je bilo zelo vroče, smo vsi zdravi in 
srečni pritekli na cilj. Po končanem teku smo 
ob druženju na obali kovali načrte za naslednje 
tekaške prireditve. Kot vedno pa se bomo z ve-
seljem udeležili Litijskega teka.

Verjamem, da smo ob branju našega članka 
marsikaterega tekača Litije in Šmartna ponov-
no spomnili, kako prijetno je teči v dobri družbi 
z nastopi na organiziranih tekaških prireditvah, 

zato ponovno vsi tekači vabljeni vsak ponede-
ljek ob 18.00 uri na skupinske teke s startom 
pred Šmarsko osnovno šolo.
Tekaški pozdrav!
 Dušan JOVANOVIČ

V soboto, 8.4.2017 dopoldan smo se Duška, 
Maja, Petra, Miša, Dragica in Tatjana odpravile 
proti Zagrebu. Domače veteranke so organi-
zirale prijateljsko tekmo, ki je bila namenjena 
počastitvi spomina na eno najboljših košarka-
šic bivše Jugoslavije in Hrvaške Ružico Meglaj 
Rimac, veteranke Litije pa smo njihove stalne, 
vsakoletne gostje, kar si štejemo 
v veliko čast. Zaradi strožjih ukre-
pov na meji in dolgih čakalnih vrst 
se nas je loteval dvom o pravoča-
snem prihodu na dogovorjeno me-
sto. Dvom se je razblinil, ko smo 
pridobile informacijo o manjšem 
mejnem prehodu, kjer smo v zelo 
kratkem času prečkale mejo. Z ve-
terankami Zagreba smo se srečale 
na Mirogoju, položile ikebano na 
grob Ružice ter prižgale svečke, 
nato pa krenile proti športni dvo-
rani Cedevita. Gostiteljice so nam 
pripravile manjšo zakusko, za tem 
pa je sledila tekma 4 x po 8 minut. 
Prikazale smo dopadljivo igro in se 
dobro upirale domačnikam. Naj-
več problemov nam je predstavlja-
la njihova višina, njim pa naša igra 
na kontre. Naša ekipa je štela le 6 igralk, saj 
se nam ostale niso mogle pridružiti zaradi zdra-
vstvenih in drugih objektivnih razlogov. Ravno 
zaradi maloštevilčnosti ekipe smo lahko igrale 
tudi s petimi osebnimi napakami, ki sta nam jih 
mladi sodnici kar serijsko dosojali. Na koncu 
je zmaga zasluženo pripadla domačinkam. Si-
cer pa je najbolj pomembno, da smo navkljub 
majhnemu številu igralk sprejele povabilo go-

stiteljic in z odigrano tekmo počastile spomin 
na Ružico. Po tekmi je ob dobri hrani in pijači 
sledilo prijetno srečanje, kjer smo si izmenjale 
zahvale, pozdrave, pohvale in si obljubile, da 
bomo s temi našimi lepimi druženji nadaljevale 
dokler nas bo služilo dobro zdravje. Odpeljale 
smo se proti mejnemu prehodu Bregana, kjer 

smo si oddahnile, saj je bil le ta popolnoma 
prazen. Naši šoferki Petra in Dragi sta nas var-
no pripeljali tako v Zagreb kot nazaj v Litijo, za 
kar se jima lepo zahvaljujemo. Iskrene zahvale 
namenjamo tudi Biliju Berčonu za lepa darila, 
ki so se jih gostiteljice zelo razveselile. Kljub 
vsem zapletom se je naša sobotna dogodivšči-
na v zadovoljstvo nas vseh zelo dobro zaključi-
la.  Veteranke Litije

V nedeljo, 2.4.2017 je v Ljublja-
ni potekal turnir Kimon 2017, 
kjer se je sodilo tako po pravilih 
športnega karateja (WKF), kot 

tudi tradicionalnega karateja (ITKF). Turnirja 
so se udeležili predvsem klubi, ki gojijo športni 

karate, sodelovalo pa je tudi nekaj klubov, ki 
so usmerjeni v tradicionalni karate. Skupaj je 
nastopilo 14 klubov in preko 200 tekmovalcev.
Turnirja se je udeležilo tudi pet tekmovalcev iz 
našega kluba KK Kensei, ki so se odlično uvr-
stili in dosegli:

-   Nina Požun 2. mesto v borbi (jiyu 
ippon kumite) in 2. mesto v kati,

-  Tristan Zore 1. mesto v borbi (jiyu 
ippon kumite) in 3. mesto v kati,

-  Matic Šifrer 3. mesto v kati in 3. 
mesto v borbi (jiyu ippon kumite),

-  Rok Požun 3. mesto v borbi (jiyu 
ippon kumite),

- na tekmi pa je tekmoval tudi Žan 
Podlogar.
V okviru pravil tradicionalnega kara-
teja sta sodila tudi sodnika iz naše-
ga kluba Gorazd Praprotnik in Toni 
Povše.
Čestitke vsem tekmovalcem.

KK Kensei

TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT

NOGOMETNI KLUB KRESNICE

NOGOMETNI KLUB JEVNICA

KOŠARKA

KARATE KLUB KENSEI

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA
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Izžrebanci križanke iz meseca marca 2017 bodo prejeli 
pobarvanko iz Doma Tisje. Nagrajenci bodo prejeli 
pobarvanko v Tiskarni ACO, Litija.

1. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
2. Žan Zupančič, Moravče 68, Gabrovka
3. Franc Hribar, Spodnji Log 34, Sava

Težje besede:  ABAS, KATSAV, VASARI, NIVOLA, 
ARISTARH, ASKA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.5.2017 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli pizzo 
ReSTAVRAcIje MONA LISA. Nagrajenci bodo prejeli 
bon za pizzo v Tiskarni ACO, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 197

zaključek sezone za litijske keGljače in  
naPredovanje keGljačic v 1.a liGo

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

PRODAMO ALI ODDAMO gostinski lokal, lahko 
tudi kakšno drugo dejavnost (pisarna, kozmetična, 
frizerska dejavnost) Zgornji log pri Litiji. 100 m2, + 
klet, zgrajen 1999, 400m2 zemljišča, lokal je opre-
mljen, s pokrito teraso 36m2 in odprto teraso 30m2 
in otroškim igriščem.

Cena po dogovoru, tel 070 861 080

PRODAM stanovanjsko hišo in 2 ha zemlje ob hiši, 17 
km iz Litije v vasi Zglavnica 5, 1272 Polšnik. Informacije: 
Erjavec, GSM: 041 856 261 in Nesta d.o.o., Tel.: 01 
898 11 56, GSM: 041 733 669.

javna inFrastruktura na  
Privat nePremičinah

Spoštovane občanke  
in občani!
Vsi se dobro spominjamo zakona 
o davku na nepremičnine. 
Tudi trenutna vladajoča koalicija 

SMC, SD in DESUS ima ponovne apetite po 
obdavčitvi naših nepremičnin. 
Ustavno sodišče je zakon o davku na nepre-
mičnine razveljavilo, zato mora vlada, če želi 
vpeljati davek na nepremičnine, določene stva-
ri iz področja vrednotenja spremeniti in popra-
viti. Ena od zahtev ustavnega sodišča je tudi 
množično vrednotenje. Zato trenutna vlada že 
pripravlja zakon o množičnem vrednotenju. 
Spoštovane občanke in občani, lastniki nepre-
mičnin kmetijskih, gozdnih, poslovnih, stano-
vanjskih in vseh drugih objektov.
Največji problem, na katerega hočem opozori-
ti so ceste: javne poti, lokalne ceste, državne 
ceste oz. vsa javna infrastruktura od elektro 
omrežja, telefonije, ka - 
belske napeljave, vo-
dovodnega omrežja, 
transformatorskih po-
staj, anten in ostalega.
Želel bi poudariti, da 
bo potrebno biti v pri-
hajajočih mesecih zelo 
pozoren, kaj bo država 
z zakonom avtomatič-
no izločila, glede ob-
davčenja nepremičnin 
in kaj bomo morali 
lastniki sami urediti 
glede javne infrastruk-
ture. 
Že sedaj lahko na sple-
tu vidite, kaj vsebuje 

vaša nepremičnina in kaj je na vaših parcelah 
javno dobro. Tu seveda nosi veliko breme tudi 
vodstvo občine Litija, saj vemo, da je veliko 
javnih površin še nima urejeno lastništvo. Kljub 
temu, da so javno dobro in da te nepremičnine 
uporabljamo vsi.Vse kar je javno dobro bo po-
trebno urediti novo lastništvo, saj za ceste po 
katerih se vozi lahko vsak ne more lastnik ze-
mljišča plačevati davek na katastrski dohodek, 
nato pa še davek na nepremičnine.
Spoštovane Litijanke in Litijani, bodite pozorni 
na spremembe zakona ali pa se že prej poza-
nimajte kaj in kako urediti javno dobro na vaši 
parceli.
Spoštovani, le z urejenimi parcelami in izloče-
nim javnim dobrim boste na koncu imeli realen 
davek od katasrskega dohodka in davek na 
nepremičnine, takrat, ko bo država uveljavila 
davek na nepremičnine.
  Janez BEJA

14. Pohod Po jaBlaniški Poti, 1. 4. 2017 –  
oBsijana jaBlaniška dolina je PrivaBila  

skoraj 1000 Pohodnikov

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

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

KEGLJAŠKI KLUB

MALI OGLASI

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA - LAZ

PISMA BRALCEV

V marcu je potekala zadnja tek-
ma v seriji 18. tekem v sklopu 
slovenske državne kegljaške 
lige. Litijanke so si priborile 1. 
mesto v 1.B ligi ter si s tem za-
gotovile vstop v najvišjo – 1.A 

ligo. Na lestvici je ekipa Litije prehitela ekipo iz 
Izole za 3 točke ter Celjanke 
na tretjem mestu za 4 toč-
ke. S tem so si Litijanke su-
vereno zagotovile zmago v 
1.B ligi. Poleg tega je na le-
stvici vseh slovenskih igralk 
iz 1.B lige Litijanka Valerija 
Kokalj glede na povprečje 
podrtih kegljev iz seštevka 
vseh tekem dosegla 2. me-
sto in le za 0,8 keglja zao-
stala za prvim mestom, ki je 
pripadal Tini Ugrin iz Izole. 
Veronika Ivančič je dosegla 
5. mesto, do 30. mesta pa se je uspelo uvrstiti 
še Maruši Kokalj, ki je bila 29. 
Moška ekipa, ki tekmuje v 1.A ligi, je sezono 
zaključila na 6.mestu. Najvišje povprečje med 

Litijani  je med vsemi slovenskimi igralci 1.A 
lige dosegel Klemen Selovski, ki je pristal na 
20. mestu. Naša druga moška ekipa, ki tekmu-
je za 2. ligo vzhoda, je sezono zaključila na 6. 
mestu. Dobravec Janez je dosegel najvišjo uvr-
stitev od vseh Litijanov, glede na povprečje je 
dosegel 12. rezultat 2.lige vzhoda. 

Pri najmlajši kategoriji – 
pionirji, se je odvil že tretji 
turnir v sklopu Državnega 
prvenstva posamezno. Pri 
dečkih v tretji kategoriji 
trenutno najbolje kaže Vidu 
Ponebšku, ki je po treh tek-
mah od skupno sedmih na 
tretjem mestu. Pri deklicah 
je najvišje Doris Domič, ki 
je v drugi kategoriji za dekli-
ce na trenutnem 6. mestu. 
V marcu je potekalo še Za-
savsko prvenstvo, kjer je 

zmagala Stanka Škrabar ter si s tem zagotovila  
nastop na državnem prvenstvu za članice po-
samezno. 

KK Litija 2001, Ženska ekipa

Društvo za razvoj podeželja LAZ je organizi-
ralo že 14. tradicionalni pohod po Jablaniški 
poti. Z veliko vložka organizatorja v promoci-
jo dogodka smo privabili številčne nove po-
hodnike. Letošnjega pohoda se je udeležilo 
cca. 1000 pohodnikov. Izredno lepo vreme 
je omogočilo, da je bila nenaporna pot zelo 
prijetna, kar se je tudi pokazalo na dobri volji 
številnih pohodnikov.
Množico pohodnikov je na startu v Zgornji 
Jablanici pričakala nasmejana skupina pro-
stovoljk iz vrst društva Laz. Pohodniki so se 
pred startom okrepčali s tradicionalnim ja-
blaniškim zajtrkom (jabolko, štrukeljc, kava 
in čaj) in se dobro okrepčani podali na 15 km 
dolgo krožno pot. 
Ob poti so domačini kot ve-
dno poskrbeli za odlično po-
nudbo domačih dobrot. Za 
ta čas visoke temperature 
so pohodnike na poti zadr-
žale dlje časa kot običajno, 
daj so malce utrujeni lahko 
posedali in poležavali na pri-
sojnih legah pobočij. Kljub 
številčnosti so se pohodniki 
po jablaniški poti razporedili 
in ni bilo čutiti množičnosti. 
Tako so se ponudniki ob poti 
lahko posvetili mimoidočim 
in z njimi pokramljali. 
Zadovoljne pohodnike je na 
cilju v Gradišču pri Litiji pri-

čakal bogat kulturni program. Prisotne sta 
zabavala dolenjska komika » Joža in Jože«, ob 
spremljavi harmonikarja Uroša Hauptmana 
so tradicionalno zapele pevke ŽPZ LAZ.
Ob spustu v dolino so se številni pohodniki 
ustavili še v Domačiji spominov, kjer so si 
ogledali novo 12. tematsko razstavo Pogledi 
Slovenije. Zakonca Samec sta kot po navadi 
s svojimi zgodbami in anekdotami navduše-
vala obiskovalce razstave.
Tako organizatorji kot pohodniki smo bili z 
izvedbo pohoda zadovoljni. S pomočjo dona-
torjev je bila prireditev kvalitetno izvedena. 
Posebna zahvala gre donatorjem, ki so pri-
pomogli, da je bila prireditev še bogatejša.

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.



TC Supermarket in PC Šmartno!

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
KGZ LITIJA z.o.o.

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

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

SOBOTA: 7.00-17.00

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00
Dobrodošli!

SEMENSKE VREČKE
*»Semenarna Ljubljana«
*»VMS« in »L'ortolano«

   *»Ekološko seme Amarant«

SADIKE OKRASNEGA CVETJA
* dnevna dobava sadik
* spomladanske akcije

SADIKE ZELENJAVE
* dnevna dobava sadik
* spomladanske akcije 

PRAŠEK ARIEL LEDENI ČAJ ČOKOLEŠNIK TABLETE FINISH

AKCIJA TEHNIČNIH TRGOVIN!

LASTNA PRODAJNA AKCIJA - TOP CENE!

Kvaliteta in UGODNE CENE!Kvaliteta in UGODNE CENE! Vrečka Gardeno 0,59 € Vrečka BIG pack 1,39 €

Rokavice 0,89 € Folija 21m2 2,25 € Biokill 500ml 3,29 € WD-40 400 ml 4,99 €

White&col. 2,62 kg 
6,99 €

SIR EDAMEC

Sir 40% mm (kg) 
4,69 €

Breskev SOLA 
1,5 L  0,75 €

Čokolešnik 500 g 
2,79 €

ALL IN 1, 56 tbl
6,90 €

NAJNIŽJE CENE ZEMLJE!

Zemlja 45 L 3,49 € Humko 50 L 4,39 € Humin 70L 8,69 €

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; akcija velja do razprodaje zalog)

AKCIJSKE CENE SIPOREKSA MODULARNI BLOK  0,46 €
Cement Lafarge 

2,32 € Apno 3,76 €
Cement Anhovo 

2,49 €

AKCIJA GRADBENEGA MATERIALA 
»DODATNI KOLIČINSKI POPUSTI!«

Litijski plesalci so se tudi v preteklem mesecu udeležili pokalnih turnir-
jev pod okriljem Plesne zveze Slovenije, kjer so zastopali barve domačega 
plesnega društva. 
Hip hop plesalci so v Novem mestu dosegli super rezultate. V članski konkurenci 

smo se razveselili 1. mesta male skupine 
Swipe, Manja in Žana sta bili osmi, Veneja 
pa se je uvrstila na 27. mesto. Med mla-
dinci sta Anja in Maša zasedli 15. mesto, 
med solistkami pa sta tekmovali Tea (31. 
mesto) in Anja (51. mesto). V najmlajši 
kategoriji, to so otroci, sta se Maks in Lej-
la uvrstila na 13. mesto, Jaša je bil osmi, 
Jaka in Tia pa sta vsak v svoji kategoriji 
osvojila 13. mesto.
Prvi aprilski vikend pa smo jazz in street 
dance show plesalci tekmovali na Dobrovi. 
Mala skupina Lolipop je dosegla 1. mesto, 
Živa in Ela sta bili drugi, Aja in Lana pa če-
trti. Tudi Žan in Tana sta osvojila 2. mesto, 
najbolj ponosni pa smo na prvi nastop na-
ših »hip hop mam« na pokalnem turnirju. 
Z malo skupino z naslovom Hou-
sewives so si priplesale 1. mesto. 
Vsem tekmovalcem čestitamo in 
jim želimo, da vrhunec plesne se-
zone, ki prihaja, mine v dobrem 
delovnem vzdušju in predvsem 
brez poškodb. V prihajajočem 
mesecu so pred njimi še zadnji 
pokalni turnirji, ki so hkrati tudi 
kvalifikacije pred junijskim držav-
nim prvenstvom.
Aprila bo večina plesalcev na-
stopila na plesni reviji, ki pod 
okriljem JSKD vsako leto poteka 
v litijskem kulturnem centru. Za 
vse, ki bi si želeli več: vsi aktualni 
rezultati, fotografije ter posnetki 
s tekmovanj in treningov so obja-
vljeni na facebooku NLP Litija, vsi 
tečaji pa na www.psdnlp.com.

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

DELOVNI ČAS:
PO.– PE.: od 16.00 do 19.00 ure ali po dogovoru

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR

PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP


