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Ob tako toplem vremenu se res lahko vprašamo, če se 
bomo še kdaj sankali po naših gričih in okepali prvega 
soseda. Prešernov praznik je za nami, prav tako praz nik 
zaljubljenih. Sedaj so tu že težko pričakovane šolske 
počitnice, ki kljub toplemu vremenu marsikoga spra-
vijo namesto na smučišče v gore ali toplice. Vabimo 
vas kot vsak mesec na veliko organiziranih dogodkov, 
tako športnih kot kulturnih, še posebej pa se veselimo 
pustnega rajanja, takrat je dovoljeno več kot ponavadi.

Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.03.2020

OBVESTILO IZGNANCEM
Vse izgnance, izgnanke in podporne člane  
še enkrat obveščamo, da bo OBČNI ZBOr  
društva izgnancev ko – litija v petek  

dne 28.02.2020 ob 11 uri v gostišču »KOVAČ« v Litiji.

Občni zbor bo potekal po točkah dnevnega reda,  
ki ste ga prejeli na vabilu.

Upravni odbor vas pričakuje v največjem številu

 Predsednica društva izgnancev KO-Litija,
 Marija ZAjc
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ZBIRALNA AKCIJA: ODDAJ STARE 
APARATE V ULIČNI ZBIRALNIK

Med 9. in 26. marcem 2020 bo v Za-
savju potekala ozaveščevalno-zbiral-
na nagradna akcija starih aparatov in 
odpadnih baterij »Oddaj stare apara-

te v ulični zbiralnik«. Akcijo organizira družba ZEOS, d.o.o. sku-
paj z lokalnimi izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (KSP 
Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., javno podjetje Komunala Radeče 
d.o.o., javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in javno podjetje 
Komunala Zagorje d.o.o.) in zasavskimi občinami (Hrastnik, Liti-
ja, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi) v sklo-
pu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s 
strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije.

V akciji želijo napolniti sivo-zelene ulične zbiralnike za stare apa-
rate, ki so v zasavskih občinah postavljeni že 3 leta. Zbiralnike je 
lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, a zbrane količine v njih želi-
jo še povečati, saj je potencial v Zasavju na tem področju dovolj 
velik. V akciji bodo v zbranih količinah med seboj tekmovale vse 
občine in se potegovale za stand-up nastop Teškya, prav tako 
pa se bodo za nastop raperja Zlatka potegovale vse prijavljene 

osnovne šole, 
stare aparate 
pa boste lah-
ko prispevali 
vsi občanke in 
občani. Nekaj 
zbiralnikov se 
bo za čas ak-
cije še dodalo 
pred sodelu-
joče osnovne 

šole in na zbirne centre, celoten seznam vseh lokacij pa boste 
v začetku meseca marca našli med drugim na spletni strani ob-
čine.
Stare aparate in odpadne baterije lahko torej že danes pričnete 
zbirati doma, v mesecu marcu pa jih le oddajte v enega izmed 
zbiralnikov.

O B V E S T I L O
Občina Litija seznanja vse zainteresirane občane, da je Ge-
odetska uprava Republike Slovenije, Urad za množično vre-
dnotenje na njihovi spletni strani https://www.mvn.e-pro-
stor.gov.si objavil Poročilo o prejetih pripombah na javno 
razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in 
stališčih do prejetih pripomb. 
Prav tako si lahko vsi zainteresirani, ki ste v času javne 
razgrnit ve podali pripombe in predloge na vrednostne cone 
in vrednostne ravni, na spletni strani https://www.mvn.e-
-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/ se-
znanite z objavljenimi stališči organa vrednotenja do prejetih 
pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni 
za območje posamezne občine.

osnovna šola litija
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek  
Polšnik za šolsko leto 2020/2021

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2020/2021  
bo potekal od 16. do 20. marca 2020.

1.  Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2020/2021 
bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 
16. 3. 2020, od 12. do 13. ure.

2.  Od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020 bo vpis potekal na 
sedežu Osnovne šole Litija (v pisarni šolske peda-
goginje) od 8. do 12. ure.

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

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko 
starši oddajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnov-
ne šole Litija ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno 
oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva da-
tum poštnega žiga.

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

Ravnatelj:
Peter STRLE, prof.

osnovna šola  
gABrOVkA – DOLe,

vpisuje predšolske otroke  
v Vrtec Čebelica

za šolsko leto 2020/2021
vpis bo potekal 

od 15. 2. 2020 do 15. 3. 2020.
Starši izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo osebno 
v svetovalno službo ge. Maji Plazar (vsak delovni dan med 7. 
in 15. uro). V primeru njene odsotnosti lahko oddate vlogo v 
tajništvu na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka. 
Vlogo lahko oddate tudi po pošti na naslov Osnovna šola 
Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka (pri čemer 
se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge 
upošteva datum poštnega žiga).
Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v vseh 
oddelkih vrtca, v tajništvu ali na spletni strani Vrtca Čebelice 
(zavihek Vpis otrok v vrtec 2020/2021).
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo vrtca na 
telefon 01/89 71 242.

Ravnatelj:
Igor HOSTNIK

LITIJSKI KARNEVAL 2020
Litijski karneval 2020 bo z nosilno temo sledil 
tradiciji pustovanj v Litiji. Politične maske Litij-
skega karnevala bodo reševale in rešile največjo 
krizo slovenskega letalskega prometa. Na debeli 
četrtek bomo ustanovili letalsko družbo litija 
airWaYs. Z zakladnico dovtipov na račun pilo-
tov, stevardes in potnikov nas bo zabavala Mama 
Manka. Svetovni voditelji bodo novi družbi ponu-
jali letalske linije na vse konce sveta, maske slo-

venskih politikov bodo žalovale za Adrio Airways. 
Šale so še boljše ob polnem trebuščku. Za to bodo poskrbeli 
ponudniki na pustnem sejmu. Od 16.30 dalje se bodo stojnice 
šibile od krofov, flancatov, ocvirkovih potic, mišk in drugih, do-
mačih, pustnih dobrot. Razglasili bomo tudi najboljše pustne 
krofe letošnjega karnevala in poskusili prav vse, ki so sodelovali 
na tekmovanju.
Karnevalski dogodki se bodo nadaljevali v soboto dopoldan na 
tradicionalnem otroškem živ žavu. Tudi ta bo v letalskem stilu z 
nosilno predstavo SUPER KRILA. 
Osrednji dogodek karnevala bo velika karnevalska povorka po 
centru mesta. Potekala bo po enaki trasi kot lani z obratom po 
Brodarski cesti. Občudovali boste številne skupinske maske, 
dobili letalske karte za prve polete LITIjA AIRWAYS,… Skupine 
bo ocenjevala zelo resna pustna komisija in izbrala najboljše 
tri, ki bodo priznanja prejele na zaključni prireditvi v Športni 
dvorani. 

POSEBNOSTI KARNEVALA 2020: 
Na parkirišču pred občino Litija bo na ogled jadralno letalo. 
V času povorke bodo Litijo večkrat preletela športna letala. 
Letos boste skupine prvič ocenjevali tudi obiskovalci. Spremlje-
valci povorke bodo delili glasovalne lističe, ki jih boste oddali 
ob zaključku povorke v Športni dvorani. Na zaključni prireditvi 
bomo razglasili najboljšo karnevalsko skupino po izboru občin-
stva.
Na otroškem živ žav-u in na povorki se bo s srečolovom zbiralo 
denar za še več uspehov Ženskega rokometnega društva Litija.
Litijski karneval 2020 bo tudi kulinarično doživetje. Članice dru-
štev kmetic bodo spekle ogromno pravih domačih pustnih do-
brot, ki bodo dopolnjevale gostinsko ponudbo na Valvazorjevem 
trgu, Ulici Mire Pregljeve in cKS nad igriščem. 
Pestro sobotno dogajanje bo doživelo vrhunec na karnevalskem 
plesu. Skupina Čuki in challe Salle bodo obiskovalcem dali  
krila J
Karnevalsko dogajanje bomo nadaljevali na pustni torek, 25. 
februarja ob 9.00 v Knjižnici Litija. Ob 10.00 pa bo v Športni 
dvorani Litija še veliki Otroški karneval za otroke od prvega do 
vključno 5. razreda osnovnih šol ter najstarejše skupine vrtcev v 
Litiji in Šmartnem. Tribune dvorane bodo odprte za obiskovalce. 
Vse starše, dedke, babice in ostale sorodnike vabimo, da se 
pridružite otroškemu rajanju. 
Na pepelnično sredo sledi zadnje dejanje Litijskega karnevala 
2020. Na parkirišču pri Šmelcu bomo ob 13.00 pokopali pusta. 
Županu bomo vrnili mestni ključ in se odpravili v Ribiški dom na 
pečenje postrvi.
Vabljeni na prireditve Litijskega karnevala 2020. Obisk vseh pri-
reditev je brezplačen.

Več informacij: zkms-litija.si in litija.si,  
www.facebook.com/litijski.karneval

TIc Litija, Valvazorjev trg 10, 1270 Litija, 070 700 484,  
info@visitlitija.si

Organizatorji pustnih prireditev Občina Litija, ZKMŠ Litija,  
Turistično društvo Litija.

IZJAVA ZA JAVNOST
PROJEKT MINE TOUR BO POČASI DOSEGEL CILJNO ČRTO

Projekt MINe TOUr, ki spodbuja revitalizacijo, ohranjanje in promocijo dveh rudarskih spomenikov 
kulturne in naravne dediščine iz Labina (Hrvaška) in Litije (Slovenija), bo počasi dosegel ciljno črto. 

Investiciji se zaključujeta, na obeh straneh potekajo še zadnja ureditvena dela, projektni partnerji pa s strokovnimi so-
delavci aktivno nadgrajujejo vsebine. 
Dela v glavnem rovu rudnika Sitarjevec, ki je približno 16 metrov višinske razlike pod Vstopnim rovom, se zaključujejo. Po vpadniku 
do spodnjega obzorja so urejene strme stopnice, ki omogočajo ogled dodatnih 300 metrov Glavnega rova in dostop do edinstve-
ne dvorane z limonitnimi kapniki. V rudniku so osvetljene vse glavne znamenitosti, uredil se je tudi vstopni portal. Po končani 
izvedbi vseh ureditvenih del, rudnik Sitarjevec dosega zahtevane varnostne standarde. V naslednjih mesecih bo poudarek še na 
postavitvi razstav v Izvoznem rovu rudnika, ki 
bodo temeljile na zgodovinskih, geoloških in 
paleontoloških vsebinah. 
Tudi dela na rudarskem stolpu Šoht v Labinu 
se zaključujejo. Zaključena je najzahtevnej-
ša faza obnove spodnje nosilne konstrukci-
je stolpa in odstranitev obstoječe armirane 
betonske plošče, ki jo je zamenjala nova te-
meljna plošča. V zadnji fazi, ko bo temeljna 
plošča dosegla zahtevano trdnost in nosilno 
zmogljivost, bo odstranjena začasna podpor-
na konstrukcija, ki je zadnja dva meseca skr-
bela za varno izvajanje obnovitvenih del. 
V preteklih mesecih je bil v okviru projek-
ta uspešno izveden tudi natečaj za lokalne 
ponudnike, ki želijo biti del Integralnega tu-
rističnega produkta MINE TOUR. Izbrane so 
bile vsebine ter storitve, ki odražajo znamenitosti, dediščino, etnološke in kulinarične značilnosti obeh občin ter imajo kot takšne 
izrazit promocijski učinek. S tem bosta oba pomembna spomenika rudarske dediščine ponudila unikatno doživetje za vsakega 
posameznika. Izbrani ponudniki, ki bodo vključeni v končni turistični produkt, bodo v nasled-
njih mesecih aktivno sodelovali na izobraževalnih delavnicah in skupaj ustvarjali vsebine, ki 
bodo ponudile vsakemu obiskovalcu edinstveno doživetje ter nepozabne spomine.

Projekt sofinancira evropski program sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška.

(Nadaljevanje s 1. strani)
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#LIST – PROJEKT, KI BO V LITIJO PRIPELJAL  
SECOND-hAND TRGOVINO

Litijski inkubator za skupnost in trajnost je v mesecu januarju našel svoj prostor v Koblarjevi hiši, 
na Valvazorjevem trgu 15. Tako smo vso donirano robo že pripeljali na našo lokacijo, jo presorti-
rali in pričeli s prenovo prostorov, od brušenja, kitanja, pleskanja do čiščenja. Pri prenovi so nam, 
članom ekipe LIST, na pomoč priskočili še lokalni prostovoljci in pa učenci Osnovne šole Litija – 

Podružnica s prilagojenim pro-
gramom, katera je pridruženi 
partner v projektu #LIST. 
S skupnimi močmi prostovolj-
cev smo v naš prostor pripeljali 
tudi pohištvo, ki so ga donirali 
uporabniki portala podarimo.
si, nekaj odličnih kosov pa smo 
dobili tudi na zbirnem centru 
KSP Litija, ki je pridruženi par-
tner projekta #LIST. 
Tako nam je uspelo prostor 
prenoviti in preurediti za zače-
tek obratovanja trgovine, 22. 
februarja. Delovni čas bo obja-
vljen na naši fb strani (@projek-
tLIST) in kmalu tudi na vhodu v 
prostor. 
Slavnostna otvoritev pa je 
na sporedu v petek, 6. mar-
ca 2020. Ob 11. uri, se bomo 
srečali ob okrogli mizi na temo 
trajnosti, ob 19. uri pa bo sle-
dila otvoritev s kulturnim pro-
gram. Ob tej priložnosti vas va-

bimo, da se nam pridružite in s seboj prinesete kak osamljen kozarec, šalico, morda tudi kasete 
in plošče, oblačila, kakšen stol, ki se ne uporablja več. Seveda bo na dan otvoritve tudi mogoče 
kupiti izdelke, ki jih ima trgovina na zalogi.  Neža PALČIČ

DrUšTVO ZA HUMANITArNO POMOČ ADeLA  
in petra iZ litije 

VABI NA plesno - zabavno  
DOBrODeLNO PrIreDITeV za vse generacije

Dogodek bo v soboto, 28. marca, z začetkom ob 19.00 uri v športni dvorani Litija
Na dogodku bodo organizatorji s pomočjo prostovoljnih prispevkov zbirali finančna sredstva za 
nakup gugalnice za invalide Saturn, ki bo postavljena v občini Litija.
Poleg plesno-zabavnega programa bodo na voljo tudi igrala in 
poučno-zabavne delavnice za najmlajše.
Nastopali bodo: Pevski zbor Gimnazija Litija, Pevski zbor OŠ 
Gradec, Pihalna godba Litija, Plesno društvo Bizonke, Ženska 
vokalna skupina Lipa, Plesno društvo NLP, KUD Sevdah Ljublja-
na, Srbsko kulturno društvo Hrastnik, 
Sandra Ponjević, raper Daniel Hodžič, Denis Pehlić (Deno 
Band) in josip Matić
Vsi nastopajoči so se v dobro dobrodelne prireditve dru-
štva Adela in Petra odpovedali honorarju.
Sponzorji prireditve so: Napihljiva igrala Firefly, Delavska hra-
nilnica, Združenje SAZAS, Vzajemna Litija, Zlatarna Lea, SKB 
Litija, Pohištvo javor in HS Inštalacije.

»POSLANSKI KOTIČEK«
DRŽAVNO, LOKALNO, POSLANSKA VPRAŠANJA, POBUDE

na sejah odborov in komisij ter plenarnih sejah Državnega zbora sem 
v razpravah izpostavljal problematiko kmetijstva; pred vsem malih kmetij, 
mladih kmetov, škode zaradi divjadi in zveri, težav čebelarjev, degradiranih in 
območij z omejeno dejavnostjo, pred vsem zaradi Nature 2000, nizkih kmeč-
kih in invalidskih pokojnin. Pa problematiko: družinskih pomočnikov, gradnje 
optičnega omrežja, previsokih cen energentov, domske oskrbe za starejše, 
čakalnih vrst v zdravstvu, slabe in dotrajane cestne in železniške infrastruktu-
re, javnih vodovodov, neurejenih vodotokov in hudournikov, neusklajenih voz-

nih redov, slabega črpanja EU sredstev itd. Pred vsem sem se prizadeval, da bi se občinam prek 
višje povprečnine namenilo več sredstev za prepotrebne investicije. Vlada je sicer na mojo 
in žalost občin predlog gladko zavrnila, da pa je ob »pričakovanem« odstopu ni preveč pekla 
vest, je v proceduri zakon o razbremenitvi očin, ki bo, če bo sprejet, vsaj delno nadomestil visoke 
stroške občin zaradi obveznih zakonskih obveznosti, ki jim jih nalaga država.
Ob izpostavljanju širše problematike, ki zajema celotno državo, pa nisem pozabil omenjati 
in vedno znova spomniti na naše pereče lokalne težave, kot so: prometni kaos v Litiji, ki 
je odpravljen, odlagališče rakovnik, se končno sanira, gradnje vrtcev v Šmartnem in Litiji, 
gradnje šole in vrtca v Hotiču, obnova vodovoda Šmartno – Litija, gradnja kanalizacije in čistilne 
naprave za Kresnice in jevnico, obvoznice Hotič, Gabrovka in Litija, obnova in zavijalni pasovi ter 
pločniki na glavni državni cesti v Ribčah, Kresnicah, Hotiču, Bregu, Sp. Logu in Savi, sprostitev 
prometa za težke tovornjake in vlačilce čez Bogenšperk, dograditev obrtno poslovne cone Zago-
rica z 2. fazo obvoznice, sanacijo nevarnih vodotokov in odpravo posledic dosedanjega divjanja, 
dostopna pot v reko Savo za potrebe reševanja, gradnja zaščitno reševalnega centra v Litiji in 
gasilskega doma v Šmartnem, nova podaljšana avtobusna linija čez Ribče, 
Pripravil sem pisna in ustna poslanska vprašanja in pobude. Ministrico za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer sem vprašal v zvezi s pomočjo države 
domovom za starejše, varovanimi stanovanji za starejše ter varstveno delovnimi centri. 
Ob moji veliki zaskrbljenosti ob dejstvu, da na posteljo čaka 22.000 prosilcev oz.11.000, ki bi 
namestitev potrebovali takoj, sem ponovno izpostavil dejstvo, da za nov sodoben dom za starejše 
občane in varstveni delovni center v litijskem Šmelcu, država ni prispevala niti centa, čeprav sta 
obe dejavnosti izključno v njeni pristojnosti. V odgovoru me je razveselila, da se bo ministrstvo 
potrudilo pri iskanju rešitve, da se 7 milijonsko občinsko investicijo pokrije s strani države.
Ministrico za infrastrukturo in ministra za javno upravo sem vprašal v zvezi s stanjem na področju 
izgradnje širokopasovnega internetnega omrežja v Sloveniji? Predvsem me je zanimala pro-
blematika služnosti za pravico napeljave. Ministra za obrambo in ministrico za infrastrukturo sem 
vprašal v zvezi z vzpostavitvijo modernega dirkališča na vojaškem poligonu Gaj v cerkljah ob Krki, 
ki sameva. V luči dejstva, da prihaja priprava Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 
v sklepno fazo, sem ministrico za infrastrukturo vprašal glede ukrepov, ki jih ministrstvo načrtuje 
na področju oskrbe z električno energijo. Pred vsem sem izpostavil mnogo nekoč opuščenih 
osamljenih kmetij, ki nimajo ne vode, niti elektrike. In sicer ali bo država v primerih, kjer se kmetije 
oživljajo pomagala pri zagotavljanju električne energije. 
Ministra za zdravje sem vprašal, kako poteka implementacija pravilnika o nujni medicinski pomoči 
v praksi, v povezavi s prvimi posredovalci. In ali bo država pomagala več, kot le z zapisom v pravil-
nik, glede na to, da je spet vse le na občinah in nujnih medicinskih pomočeh zdravstvenih domov.
Ministra za gospodarstvo sem vprašal v zvezi s problematiko absurdno visokih ter s prekrškom 
nesorazmernih glob, ki so jim izpostavljeni podjetniki in, ki jih zaradi morebitne nenamerne napa-
ke v zapleteni birokraciji država oglobi z nenormalno visokimi globami.
Ministra za izobraževanje in ministrico za kmetijstvo sem vprašal v zvezi z nabavo hrane v šolah. 
Med drugim s poudarkom in pobudo, da sprejmejo spremembe predpisov, ki bi lokalnim prideloval-
cem omogočale lažji vstop v shemo nabave hrane za javne ustanove.

Boris DOBLEKAR, poslanec v Državnem zboru RS
»Za vse informacije sem na voljo na GSM: 041-272-246. Lahko se mi oglasite po e-pošti: boris.doblekar@dz-rs.si. 
Lahko obiščite mo jo Facebook stran, kjer objavljam aktualne misli in o svojem delu v DZ RS.« 
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OŠ GABROVKA - DOLE

Kdor poje rad, slabo ne misli
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v dvorani OŠ Gabrovka - Dole pote-
kala prireditev v počastitev kulture in umetnosti. Ta poseben večer, ko častimo kulturo 

in se spomnimo našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna ter vseh drugih, ki 
so zaznamovali ali še s svojim umetniškim delova-
njem in ustvarjanjem zaznamujejo naš narod, smo 
letos obarvali pevsko. Zbranim so se predstavili 
trije šolski zbori, ki jih vodi zborovodkinja Anita 
Medvešek. Kljub temu da je zaradi bolezni manj-
kalo kar dve tretjini pevcev, so se nam v uvodnem 
delu predstavili s prisrčnim nastopom. Z dekla-
macijami pesmi Toneta Pavčka pa so pevski del 
nastopa popestrili Lana, jaka, Larisa, Kaja, Pia in 

Nika.
V Gabrovki pa ne pojejo radi le osnovnošolski otroci. 
Ljubezen do petja gojijo tudi fantje in dekleta, mlajši in 
starejši, ki se pod okriljem KUD-a Frana Levstika zdru-
žujejo v dva zbora – ženskega, ki ga vodi Diego Barri-
os Ross, ter moškega, ki ga vodi Marjana Kolar. Pevci 
in pevke so s svojim odličnim nastopom dokazali, da 
jih ne združujeta le petje in druženje ob petju, ampak 
tudi želja za kulturno prepoznavnost v ožjem, pa tudi 

širšem okolju. Kot gostje večera pa so na oder stopili pevci in pevke mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev Litija pod vodstvom Marjane Kolar. S koncertom ob 35. obletnici delovanja so 
se predstavili že lansko leto v Litiji, tokrat pa so se z nekaj pesmimi predstavili tudi v Gabrovki. Na 
harmoniki jih je spremljal Dušan Kotar. Delovanje zbora in napoved njihovih pesmi nam je predsta-
vila gospa Iva Slabe. Zbor je s svojim srčnim nastopom navdušil vse v dvorani. Ob zaključke prire-
ditve pa so se na odru zbrali vsi nastopajoči ter nam vsem skupaj podarili še Avsenikovo Ostanimo 
prijatelji. V večer petja in lepe slovenske besede sta nas popeljala Taja Kraševec in Leon ciglar ter 
nas povabila, da se naslednje leto zopet snidemo na večeru kulture.  Irena KOcI

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku na Dolah
V četrtek, 6. 2. 2020, smo skupaj s KUD Dole pripravili 
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Osrednja 
gostja prireditve je bila pisateljica Darinka Kobal. Gospa 
Darinka je v pogovoru z učiteljico Barbaro Težak pripove-
dovala o svojem otroštvu, šolanju, službovanju in pisate-
ljevanju. Za kulturni program so poskrbeli učenci Podru-
žnične šole Dole. Zapeli so vsi trije šolski pevski zbori, 
učenci pa so z recitacijami pesmi orisali otroški svet. Na 
odru so se jim pridružili tudi ljudski pevci z Dol in priredi-
tev popestrili z dvema ljudskima pesmima. 

Tjaša BRINOVEc Obolnar

Od gradov do Prešerna v današnji čas
Kultura je nekaj lepega, znajo povedati tudi otroci. Vsako novo šolsko leto začnemo z vzgojo, pra-
vili, dogovori, ki veljajo v skupini, do vrstnikov in starejših oseb. Učimo jih spoštovanja, odgovor-
nega odnosa do kulturne dediščine, pisane ter govorjene besede. Pri vsem tem pa je pomemben 

naš zgled, saj ga otroci v določenem vedenju posne-
majo. V januarju smo spoznavali gradove in življenje 
na njih. Pomagali smo si z različnimi videoposnetki, 
knjigami, leksikoni … Ustvarjali smo različne rekvizite, 
gradove za igro, zbirali obleke … Prisluhnili smo graj-
skim zgodbam, pravljicam o kraljičnah, princih, kraljih, 
kraljicah, vitezih, dramatizirali glasbeno pravljico Grad 
gradiček, se igrali igro vlog v gradu, risali s peresi, 
plesali grajske plese in si pripravili grajsko pojedino. 
Zelo ponosni smo bili, da smo dramsko uprizorili Pre-
šernovo balado Pesem od lepe Vide in z njo počastili 
kulturni praznik. Poleg te aktivnosti smo izvajali še 

druge dejavnosti, posvečene slovenskemu kulturnemu prazniku. S pomočjo slikanice O dečku, ki 
je pisal pesmi smo spoznali življenje dr. Franceta Prešerna, spoznali njegova dela, iskali rime, se 
preizkušali v risanju z ogljem, si ogledali plesno-dramsko uprizoritev Povodnega moža in tudi sami 
zaplesali kot Urške in Povodni možje. Obiskal nas je »dr. France Prešeren«, ki nas je razveselil s 
figami in kvizom, kjer smo se izkazali, kaj vse že vemo o Prešernu in gradovih. Upamo, da smo 
otrokom preko iger približali delček naše kulture in da jo bodo znali ponesti v svoje domove ter 
bodo s tem obogatili naš kulturni praznik.  Za male pikapolonice Marinka L. in Tadeja P.

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Kulturni praznik na Polšniku na temo Kultura je naša moč 
Kot vsako leto, smo tudi letos prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku pričeli s slovensko hi-
mno. Ponosom in močjo slovenskega naroda. In kot je v uvodnem govoru povedala vodja podružnič-
ne osnovne šole Katarina juvan, ob kulturnem prazniku obeležujemo smrt in ne rojstva velikega pe-
snika Franceta Prešerna. Kar pa se zdi nenavadno, saj 
veljamo Slovenci za vesel in vriskajoč narod. Tako ga 
je namreč opisoval tudi Ivan cankar. Pa pustimo pre-
teklost, čeprav je za nas Slovence in našo kulturo še 
kako pomembna. Ker smo Polšničani veseli ljudje, smo 
v tem duhu tudi nadaljevali. Po kratki predstavitvi je 
oder zavzel Moški pevski zbor Polšnik, ki nam je v sklo-
pu svojega praznovanja – 45. letnice zbora, uprizoril 
ponovitev Operete Kovačev študent. Fantje so pokazali 
svojo pevsko moč in ponovno navdušili polno dvorano. 
In navdušenje se je nadaljevali tudi po tem, ko so pevci 
zapustili oder. Zavzeli so ga namreč naši najmlajši – otroci in vzgojiteljici vrtca Polhek. Ker smo po-
nosni na svojo kulturno dediščino in jo v tem duhu tudi ohranjamo od malih nog, so nam predstavili 
ljudski ples Peričice. Kaj pa kultura v bistvu sploh je, so nam pod vodstvom učiteljice Katarine v 
simpatičnem filmu povedali učenci prve triade, ki so svoj nastop sklenili še z deklamacijo pesmi Kaj 
je kultura? Ste se kdaj vprašali, kaj je subkultura? To so nam zelo nazorno prikazali učenci 4. in 5. 
razreda, pod vodstvom učiteljice Ide Dolar, ki so na zelo svojstven in najstniški način prikazali ljud-
sko pravljico o Repi velikanki. Zelo zanimivo. Ker pa je zelo pomembno, da se pisana beseda ohra-

nja v svoji izvorni obliki, so nam 
učenci predstavili še Prešernovo 
pesem Od železne ceste ter pe-
sem Pavle Voje Takole, pa amen. 
Da so otroci tisti, ki kulturo preko 
svojih staršev prenašajo naprej 
in ji dajejo moč, da ne usahne, 
smo lahko videli v zaključni točki 
naše prireditve. Otroški zborček, 
pod vodstvom učiteljice Katari-
ne, nam je ob spremljavi Vilija 
Gučka na kitari zapel pesem Ži-
vljenja krog in kot je bilo opaziti 
med občinstvom, je bilo marsi-
katero oko orošeno. V kulturi je 
moč in mi na Polšniku to še kako 
dobro vemo in v tem duhu tudi 
vzgajamo naše otroke.
  Tanja RIBIČ

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Nadstandardna 
ekskurzija v London

Učenci in učenke 9. razreda POŠ Vače in OŠ Gra-
dec smo bili od 24. do 28. januarja na strokovni 
ekskurziji v Londonu. Obiskali in videli smo veli-
ko znamenitosti, med drugim London Eye, The 
Shard, Madame Tussauds in Oxford Street. Naj-
bolj zanimiv večer se nam je zdel na Leicester 
Squaru, kjer smo lahko občudovali lepote Lon-
dona, kitajsko četrt, katedralo sv. Pavla ... Za-
nimiva se nam je zdela tudi vožnja s podzemno 
železnico. Povzpeli smo se do Greenwicha oz. 
ničelnega poldnevnika. Ogledali smo si procesi-
jo menjave kraljeve straže pred Buckinghamsko 
palačo. Zadnji dan smo se odpravili proti obmor-
skemu mestu Brighton. Tam smo lahko videli 
Kraljevi paviljon in Brightonski pomol. Vrnili smo 
se v zgodnjih jutranjih urah, polni novih vtisov ter 
izkušenj iz velikega britanskega mesta. 
 Klara HIRŠEL, Lili TOMc in Ženja KOVAČ

hvala
Ta beseda mi res prihaja iz srca po prijetnem ve-
čeru, ki smo ga upokojeni učitelji obeh osnovnih 
šol preživeli sredi januarja na OŠ Gradec, ki je 
bila letošnja gostiteljica našega tretjega skupne-
ga srečanja.
Moram priznati, da me je več kot prijetno pre-
senetila predstava PŠ Vače in množica nasto-
pajočih mladih v muzikalu POSEBEN.si, ki je 
resnično velik projekt, tako po obsegu in številu 
nastopajočih kot vsebini. Sodobna tema o mo-
derni tehnologiji, ki je naše nujno zlo, mladim pa 
daje občutek veličine, brez osebnih kontaktov, 
pravih prijateljstev in resničnega življenja. Upo-
rabila bom njihov slogan, ki se prepleta skozi 
vso predstavo in je hkrati njena zaključna misel, 
da je pravi osebni, ne virtualni stik, da je pravi 
prijatelj tisti, ki je s tabo, ko ga potrebuješ.

“ Vsak od nas je kdaj junak, vsak od nas je kdaj 
čudak; ne glede na vsak korak pa lahko je zvezda 
vsak.“ Kako resnične so te besede!
Iskrene čestitke vsem nastopajočim, vsem 
ustvarjalcem, kolektivu PŠ Vače in nenazadnje 
staršem za vso podporo svojim otrokom in šoli.
Ideja o našem skupnem vsakoletnem druženju 
je za vse nas, ki smo poučevali na skupni OŠ 
Dušan Kveder - Tomaž, še vedno neprecenljiva 
in zato, draga ravnatelja, Damjan Štrus in Peter 
Sterle, naj ta vajin dogovor še dolgo živi ter vas 
in nas združuje.
Hvala tudi vsem zaposlenim, posebno še osebju 
v kuhinji, saj so z zdravim, novim trendom in 
temu primernim menijem dopolnili prijeten 
večer.  V imenu upokojenih učiteljev: Iva SLABE

Učenke OŠ Gradec državne prvakinje 
31. tekmovanja Mladina in gore

V soboto, 25. 1. 2020, je v Spodnji Idriji pote-
kalo 31. državno osnovnošolsko tekmovanje 
Mladina in gore, kjer mladi tekmujejo v znanju, 
veščinah in izkušnjah z vseh področij in oblik 
planinskega delovanja. Ekipa Osnovne šole 
Gradec z imenom Pepa hrib je s še 23 ekipami 
v prvem delu tekmovanja odgovarjala na vpra-
šanja v testu, nato pa se s 6 ekipami pomerila 
v finalnem kvizu. Učenke Pina Lucija golouh, 

Nuša šef, Maša kristina in Vita Viktorija Jere 
so premagale vse nasprotnike in postale držav-
ne prvakinje 31. tekmovanja Mladina in gore. 
Iskrene čestitke!

Mentorica ID Mladi in gore: Maja BREGAR
Mentor PD Litija: Roman PONEBŠEK

Gledališki večer, poln otrok, 
smrkcev in gledalcev

V sredo, 15. 1. 2020, zvečer so na odru OŠ Gra-
dec sijali četrtošolci s svojo gledališko skupino 
in skupina The Black & White Theatre. Ogleda-
li smo si kar dve gledališki predstavi, in sicer 
Zgodbe iz Narnije in Smurfastic Christmas. Glav-
ni junaki v teh zgodbah so bila ‚mala bitja‘, to so 
otroci in smrkci, večer pa sta povezovala Ledena 
kraljica in zlobni Gargamel.

Tik pod odrom so s pesmijo razveseljevali naj-
prej drugošolci, potem pa še tretješolci. Malo 
se je govorilo in pelo v slovenščini, malo v an-
gleščini – ves čas pa z nasmehom na obrazu in 
iskricami v očeh. Otroci so uživali, mentorice 
smo sijale od ponosa, publika, ki je bila izredno 
številčna in raznolika, pa je nastope nagradila z 
bučnim aplavzom.
Hvala vsem! Se vidimo … še kdaj 
Špela HRIBAR Maglić, Sandra Železnik in Tjaša 

LEMUT Novak

Gostovanja - The Black & White 
Theatre in Smrkci

Že konec oktobra so učenke gledališke skupine 
izrazile željo, da bi nastopale za naše najmlajše v 
vrtcih in v šoli. Ker je bila želja res velika, smo našo 
novoletno igrico Smurfastic Christmas pripravile 
in vadile tudi v slovenščini z naslovom Smrka-
stičen božič. Naša izmišljena pravljica o krasnih 

modrih bi-
tjih je tako 
z a ž i v e l a 
kar v dveh 
jezikih.
Premiero 
so učenke 
izvedle na 
datum, ki 

ga ima tudi samo dogajanje v zgodbi, in sicer 
23. 12. 2019, ko so nastopile kar dvakrat skupaj 
za več kot 200 otrok. Angleška različica pa je 
premiero doživela na gledališkem večeru, 15. 1. 
2020. Prvima uprizoritvama so sledila gostova-
nja, ki jih je v sodelovanju s šolami in z vrtci ter s 
krajevnimi skupnostmi organiziral Svet za med-
generacijsko povezovanje v Občini Litija. Smrkci 
so potovali od Litije do Gabrovke (z gostujočimi 
Dolami), Polšnika, Vač, Hotiča, Kresnic ter jevni-
ce.  Tjaša LEMUT Novak

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

PROJEKT JOGA ZA fACE
Društvo Sožitje Litija in Šmartno v sodelovanju 
s Podružnico s prilagojenim programom, v leto-
šnjem šolskem letu, izvaja projekt joga za face. 

Projekt je podprt s strani programa Evropske solidarnostne 
enote ter agencije MOVIT. Vanj so vključeni mladostniki z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju. Namen projekta je 
povečati skrb za lastno zdravje, povečati gibalno aktivnost 
s primerno vadbo, predvsem pa odpiranje novih možnosti 
in vključevanje mladostnikov z motnjami v duševnem ra-
zvoju v širšo družbo. V ta namen je organizirana vadba joge 
enkrat tedensko. joga je primerna vadba za vsakogar. Šte-

vilne 
raziskave navajajo, da redna vadbe joge po-
zitivno vpliva tako na telesno kot čustveno 
in mentalno področje posameznika. Udele-
ženci so načrtovali tudi dogodke s katerimi 
bodo obogatili družbene dejavnosti v kraju. 
Sodelovali so že na Festivalu medgeneracij-
skega sodelovanja ter novoletnih delavni-
cah Osnovne šole Litija. V prihajajočih me-
secih bodo jogo predstavili na dogodkih kot 
so Vikend seminar Društva Sožitje ter dogo-
dek joga v parku. Sodelovali bodo pri urah 
joge za otroke, na Podružnici s prilagojenim 
programom. Dogodke in aktivnosti projek-
ta joga za face, lahko spremljate na spletni 
strani Društva Sožitje Litija in Šmart no ter 
na njihovem facebook profilu.
  Alenka VIDGAj



OSNOVNA ŠOLA LITIJA

NIKA MLAKER IZ OŠ LITIJA PREJELA NA LIKOVNEM 
NATEČAJU NAŠE PRAVICE POhVALO 

(mentorica Marija Bregar Hostnik)

Novi vodja PPP in pomočnik ravnatelja na OŠ Litija
V februarju 2020 se mi je izteklo 4o let delovne dobe v poklicu in na delovnem mestu, 
ki sem ga z veseljem opravljala. V tem času sem odlično sodelovala z učenci, starši 
in delavci šole. Neprecenljivo je bilo sodelovanje z organizacijami v občini Litija in 

Šmartno. Vsem se za sodelovanje iz srca zahvaljujem in vas prosim, da se obračate na novega 
pomočnika ravnatelja, da bo delo in skrb za osebe s posebnimi potrebami nemoteno potekalo. 
Novi vodja Podružnice s prilagojenim programom in pomočnik ravnatelja je profesor defektolo-
gije Robert Farič (gsm 070 135 054, robert.faric@guest.arnes.si). Vsem učencem, staršem in 
sodelavcem se zahvaljujem za prijetno slovo. Hvala!  Marjeta MLAKAR-Agrež

Likovna ustvarjalnica mladih
V torek, 19. novembra 2019, je Društvo LILA za učence Osnov-
nih šol litijske in šmarske občine organiziralo enodnevno Likovno 
ustvarjalnico mladih, katere so se udeležili tudi učenci Osnovne 
šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Ustvarjanje na 
temo »Pravice otrok«, je potekalo v Kulturnem centru Litija, v Li-
tiji. Učenca Sabina Zakšek in jan Murko sta svojo nadarjenost 
ustvarjalno izrazila na papir in tako so nastali čudoviti izdelki. 
Spremljala jih je mentorica Barbara Klanšek. Dela mladih likov-
nikov bodo razstavljena na samostojni razstavi, ki jo bodo med 
letom predstavili po vseh sodelujočih šolah.  Barbara KLANŠEK

celotno potovanje me je zelo pozitivno prese-
netilo. Že takoj, ko smo prispeli na letališče v 
Lizboni, sem videl, kako dobro imajo urejen 
javni prevoz. Z metrojem v kratkem času pri-
deš kamor koli v mestu, naprej pa lahko greš z 
avtobusom, tramvajem ali vlakom, kar nam je 
omogočilo, da smo v enem tednu videli stvari, 
ki nam jih drugače najverjetneje ne bi uspelo. 
Velikokrat smo se tudi peš sprehodili po mest-
nih ulicah, ki te še posebej ponoči kar same 
ponesejo naokrog, celoten center mesta je na-
mreč tlakovan, stavbe pa imajo namesto obi-
čajne fasade položene ploščice. 
Festival Science on stage je bil izjemno zani-
miv. Najprej nisem vedel kaj pričakovati, ko pa 
sem se sprehodil med stojnicami in si ogledal, 
kaj počnejo najustvarjalnejši učitelji in profe-
sorji po svetu, sem ugotovil, da se njihov pri-
stop k učenju ne razlikuje dosti od slovenske-
ga. Najbolj všeč mi je bilo, da smo bili majhna 

skupina brez vodiča. Do 
sedaj sem vedno potoval 
samo na šolskih ekskur-
zijah, kjer smo se morali 
držati ure in prilagajati po-
časnejšim. Tu smo poslu-
šali predloge in se sproti 
odločili, kaj in kdaj bomo 
šli pogledat, odprli Google 
maps in odšli. Vsem toplo 
priporočam, da se kdaj 
odpravite na takšen izlet.
Portugalska mi bo za ve-
dno ostala v spominu in 
upam, da se bom še kdaj 
vrnil tja. Zahvaliti se moram našemu mentorju 
Branku, saj je vložil ogromno truda, da nam je 
omogočil in organiziral to neverjetno in nepo-
zabno strokovno in potovalno izkušnjo.

Nik VOZELj

EuROPEN hAMBuRG

Nova interesna dejavnost »Iz starega v novo«

Srečanje upokojencev Vrtca Litija
Vsak prvi mesec v letu se v Vrtcu Litija sreča-
jo upokojenke in upokojenci. Prijetno snidenje 
je namenjeno druženju, izmenjavi lepih želja in 
predstavitvi dogodkov preteklega leta. 
Na letošnjem srečanju so upokojence pozdra-
vili otroci iz skupine Kobilice. Pripravili smo jim 

kratek program, da jim obudimo lepe spomi-
ne na njihovo delo v vrtcu ter jim zaželimo v 
novem letu le najboljše – veliko objemov, lju-
bezni, sreče, zdravja. Ob znanih in malo manj 
znanih pesmicah ter ob spremljavi kraguljčkov 
smo občutili posebno radost tudi mi, nastopa-
joči.  Andreja MEDVED

Kulturni praznik v vrtcu
Kultura smo mi vsi, skupaj ustvarjamo in pred-
stavljamo slovensko kulturo. Kljub temu, da se 
praznik imenuje po našem največjem pesniku 
Francetu Prešernu, to ni dan namenjen samo 
poeziji. Dan je namenjen kulturi, ki zajema 
različna področja človeške dejavnosti, kot so 
znanost, umet nost, tehnika, družbena pravila 
in navade. Na ta dan se odvijajo različne pri-
reditve, s katerimi počastimo slovenski kul-
turni praznik. Ker se v vrtcu zavedamo, kako 
pomemben je vzgled, dejavnosti ob kulturnem 
dnevu pripravimo z vso resnostjo. V tednu pred 

praznikom se otroci v skupinah pogovarjajo o 
Francetu Prešernu, izdelujejo slike, pišejo ver-
ze, pripravljajo plakate, ogledujejo slike, poslu-
šajo glasbo. Za zaključek pa v vrtcu Medvedek, 
že nekaj let tradicionalno pripravljamo kultur-
no umetniško prireditev, kjer strokovni delavci 
z recitacijami, plesom, pesmijo, dramatizacijo 
in glasbo otroke popeljejo v svet umetniškega 
izražanja. Tema letošnje prireditve je bila ustre-
zno oblačenje in vedenje na kulturni prireditvi. 
Ker so se otroci in vzgojitelji o tem pogovarja-
li že prej, so na samo prireditev gledalci prišli 
zelo urejeni. V čistih, urejenih oblačilih, mogo-
če ne tistih čisto vsakdanjih in z nekaterimi do-
datki kot so kravate ali obroči za lase. Najlepši 
dodatek urejeni 
obleki pa je se-
veda primerno 
vedenje na pri-
reditvi. Izkazalo 
se je, da vsi gle-
dalci obvladajo 
bonton vedenja 
in oblačenja.
V prvem delu 
prireditve so si 
otroci ogledali 
dramatizacijo (v 
izvedbi otrok) Pod Medvedovim dež nikom, re-
citacije otroških pesmi o medvedkih, in kami-
šibaj (majhno leseno gledališče) zgodbo o tem, 
kako je prav, da se vedemo lepo in pravilno 
ampak včasih pa ni nič narobe, če se vedemo 
malce po svoje. V drugem, bolj resnem delu, pa 
so prisluhnili Zdravljici, pevskemu zboru vzgo-
jiteljic, ki so zapele venček slovenskih ljudskih 
pesmi in Mozartovi Mali nočni glasbi v izvedbi 
klarineta. 
Otroke vsako leto prireditev navduši. Upajmo, 
da se kanček tega navdušenja zadrži v njih tudi 
ko odrastejo.  Dunja GORIŠEK Simončič
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Med 14. in 19. novembrom 2019 smo se deba-
terke Gimnazije Litija: Maša cvetežar, Gala Pre-
gel in Gaja Starc  z mentorjema jernejo Logaj 
ter jernejem Podgornikom udeležile mednaro-
dnega turnirja EurOpen v Hamburgu. Drugega 
največjega evropskega turnirja se je udeležilo 
nekaj več kot dvesto udeležencev iz 15 različ-
nih držav ter 4 celin, zato so vse debate pote-
kale v angleščini.
Turnir je bil sestavljen iz osmih predtekmoval-
nih krogov, ki so jim sledili izločilni boji med 
16 najvišje uvrščenimi ekipami. V prvih osmih 
krogih smo debatirali na dve vnaprej pripra-
vljeni trditvi (“Ta zbor bi podržavil energetska 
podjetja v boju proti podneb-
nim spremembam” in “Ta 
zbor verjame, da bi morala 
EU kaznovati države članice, 
ki prodajajo orožje nedemo-
kratičnim režimom”) in štiri 
impromptu (“improvizirane”) 
trditve :“Ta zbor bi prepove-
dal politično oglaševanje na 
socialnih omrežjih”; “Ta zbor 
bi staršem, ki ostajajo doma 
(“stay-at-home parents”) pla-
čal vsaj minimalno plačo”; “Ta zbor bi uvedel 
zgornjo mejo plače za profesionalne športni-
ke” in “Ta zbor verjame, da bi morala država 
finančno podpirati le umetnost tistih, ki pripa-
dajo manj zastopanim skupinam”. Vsi krogi od 
osmine finala dalje so bili impromptu.
Poznani trditvi smo zastopali na obeh straneh - 
na propozicijski oz. zagovorniški strani smo se 
s trditvama strinjali, na opozicijski pa smo jima 
nasprotovali. Zaradi njune kompleksnosti in 

specifičnosti smo morali v obdobju pred turnir-
jem narediti obširno raziskavo, tako za pripravo 
naših argumentov kot tudi za negacije - torej 
odziv na argumente nasprotne ekipe. 
Na impromptu kroge smo se pripravljali med 
enournim pripravljalnim časom neposredno 
pred debato, med katerim smo brez pomoči 
mentorjev in elektronskih naprav znotraj eki-
pe pripravili argumente za stran, ki nam je bila 
določena, kar pa je bilo povsem neodvisno od 
naših stališč in preferenc. Impromptu trditve 
so po navadi bolj splošne in preprostejše, saj 
imamo za pripravo na debato relativno malo 
časa, medtem ko pripravljene trditve zahtevajo 

podrobno raziskovanje in šte-
vilne primere ter statistične 
podatke za podkrepitev argu-
mentov.
V finale turnirja sta se uvrstili 
ameriška in kitajska ekipa, ki 
sta debatirali na trditev “Ta 
zbor obžaluje ponovno zdru-
žitev Nemčije”. Po soglasni 
odločitvi sodnikov je zmago-
valka turnirja postala ekipa 
opozicije - china Red.

Turnir je bil odlična priložnost za izpopolnjeva-
nje znanja angleščine, širjenje obzorij in spo-
znavanje novih ljudi ter njihovih navad. V sklo-
pu turnirja je bil organiziran tudi kulturni večer, 
v okviru katerega so ekipe iz vseh sodelujočih 
držav predstavile značilne jedi in prigrizke ter 
nekatere druge kulturne značilnosti. Časa pa ni 
zmanjkalo niti za ogled mesta - obiskali smo 
center, pristanišče in znameniti sejem Ham-
burger Dom.  Maja DENIŠA

Zveza prijateljev mladine Slovenije je v jesen-
skem času razpisala likovni natečaj z naslovom 
Naše pravice. Natečaj je bil razpisan z name-
nom obeležitve 30 letnice sprejetja Konvenci-
je o otrokovih pravicah in objave v koledarju 
ZPMS za leto 2020. 
Na natečaj je prispelo 1801 likovnih del, ki so 
jih poslale osnovne in srednje šole in vrtci. So-
delovali so otroci in mladostniki mlajši od 18 
let. Strokovna komisija je pregledala prejeta 
dela in pri tem ocenjevala ekspresivnost in 
likovno domišljijo, izvirno barvno kompozici-
jo, doslednost izvedbe ter osredotočenost na 
temo natečaja in likovni motiv. Izbrati je bilo 
treba 12 likovnih del za ponazoritev 12 pravic 

otrok, ki so jih objavili v 
koledarju za leto 2020. 
Nika Mlaker, učenka 7. b 
razreda, je bila izbrana 
med 1801 učenci in nje-
no delo natisnjeno na ko-
ledarju. Predstavljalo je 
zaščitno pred nasiljem in 
zlorabami otrok. Mentor-
sko je učenko usmerjala 
likovna pedagoginja, men-
torica Marija Bregar Ho-
stnik. Čestitamo. Pa še to, 
nagrajena dela so razstavljena tudi v Državnem 
zboru RS.  Marija BREGAR Hostnik

V okviru programa Erasmus + je v Osnovni šoli 
Litija zaživel projekt »HEART« Healing Eart ART. 
Ena izmed nalog omenjenega projekta je bila 
tudi The future designers at work. V ta namen 
so v mesecu septembru 2019 organizirali novo 
interesno dejavnost z naslovom Iz starega v 
novo, v katero so se lahko vključili vsi učenci 
Osnovne šole Litija. Mentorstvo interesne de-
javnosti so prevzeli Marija Bregar Hostnik, Ma-
tjaž Bizilj in Barbara Klanšek, pridružili pa so 
se še učitelji Renata Dimnik, Marjana Črnugelj, 

Maja Gelb in Mojca Hauptman jovanovič. 
Interesna dejavnost se je odvijala enkrat me-
sečno v popoldanskih urah. Vključeno je bilo 
12 učencev Osnovne šole Litija in Podružnice 
s prilagojenim programom. K sodelovanju so 
povabili modnega oblikovalca Davida Bacalija, 
ki je s svojimi idejami in ogromnim znanjem še 
kako pripomogel in obogatil njihovo delo. Po-
leg mentorjev osnovne šole, so se na povabilo 

pridružili tudi zunanji prostovoljci Rina Grošelj, 
Polona Simonišek in jelka Bric Rink. S svojimi 
spretnostmi in znanjem o šivanju so delo še 
bolj popestrili. V začetni uvodni delavnici je bil 
učencem predstavljen pregled, ki je zajemal ra-
zumevanje in prepoznavanje mode, oblikovanje 
tekstilij in oblačil. Prikazana je bila zgodovina 
oblačenja, modne smernice in proces obliko-
vanja oblačil. Potekal je razgovor o reciklira-
nju oblačil. V naslednjih delavnicah so učen-
ci spoznali osnovne tehnike šivanja in ročne 

spretnosti tekstilnega oblikovanja. 
Kot tekstilno-oblačilno podlogo so 
uporabili že uporabljena ponošena 
oblačila in jih s svojimi idejami in po-
močjo mentorjev preoblikovali v kon-
ceptu recikliranja. Učenci so v okviru 
dejavnosti pridobili celovito izkušnjo 
o celotnem procesu od začetne ideje, 
realizacije produkta do predstavitve.
6. 2. 2020 so v Osnovni šoli Litija 
pripravili čisto pravo modno revijo, 
na kateri so učenci kot modeli pred-
stavili svoja novo ustvarjena oblačila. 
Dogodek je bil skrbno načrtovan, 

vanj je bilo vloženo ogromno truda celotne 
ekipe. Na pomoč pri urejanju učencev sta pri-
skočili tudi frizerki Simona Podlesnik in Nataša 
Hribernik. Za glasbeno presenečenje pa so po-
vabili glasbenika, raperja Zlatka, ki je s svojimi 
sporočilnimi verzi še bolj popestril večer. Nav-
dušenja obiskovalcev nad izvedbo in izpeljavo 
tega dogodka ni bilo mogoče skriti.
  Barbara KLANŠEK

ZAhVALA MARJETI MLAKAR AGREŽ
V mesecu februarju je z delom na Podružnici s prilagojenim programom Osnovne šole Litija zaklju-
čila Marjeta Mlakar Agrež. V občinah Litija in Šmartno ter širše je na področju otrok in odraslih 

oseb s posebnimi potrebami uresničila vrsto projektov, ki so omogočili kvali-
tetnejše izobraževanje, boljše vključevanje v družbo in lepše življenje oseb s 
posebnimi potrebami. Njen cilj so bile enake možnosti za vse, kar je s srcem 
in zgledom širila tudi med vse sodelavce. Že v času študija je vedela, da se 
ne odloča za delo in službo temveč za poklic in poslanstvo. Njen doprinos k 
strokovnemu delu oseb s posebnimi potrebami je zares neprecenljiv. Njena 
toplina, dobrota, prijaznost, srčnost, radodarnost, iskrenost in ustvarjalnost 
se je širila med vse ljudi, ki smo kadarkoli imeli priložnost sodelovati z njo. 
Svoje delo vodje podružnice je odgovorno in kompetentno opravljala več kot 

dvajset let. Nesebično je pomagala vsakomur, ki je pomoč potreboval. Ves čas je bila tudi aktivna v 
različnih prostovoljskih akcijah ter pomemben del Društva Sožitje Litija in Šmartno. Za svoje delo je 
bila nagrajena z najvišjim priznanjem Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, priznanjem 
Antona Skale in z nazivom Prostovoljka leta 2019 v Zasavski regiji. Ob tej priložnosti se ji kolektiv 
Podružnice s prilagojenim programom zahvaljuje za vso strokovnost, predanost in srčnost na skupaj 
prehojeni poti.   Kolektiv Podružnice s prilagojenim programom



6    OBČAN - FEBRUAR 2020 DRUŠTVA  /  MLADI  /  ZANIMIVOSTI

NOVICE IZ PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA 

KIM JANEŽIČ: IZ SMRČKOVEGA BRLOGA V 
KRONENBERG NA NIZOZEMSKEM

Kim se je nad konji navduševala že kot majhna deklica, v tekmovalne vode pa jo je 
pri 9-ih letih uvedla sestra Niki, ki je sama že beležila izjemne uvrstitve v različnih 

disciplinah konjeniškega športa. Kalila se je na manj zahtevnih 
nivojih, a pri 11-ih letih prvič osvojila naslov državne prvakinje 
v horsemanshipu. Njena paradna disciplina je postala trail, ki 
od konja in jahača zahteva izjemno zbranost, sodelovanje, od-
zivnost in natančnost pri premagovanju različnih ovir na poli-
gonu. S kastratom, pasme ameriški quarter konj, Dry Midnight 
Badger-jem, sta že 7 let nepremagljiva tako na nivoju youth – 
do 18 let, kot tudi na zahtevnejšem nivoju amateur. Z znanjem, 
izrednim občutkom za konja, vztrajnostjo in neskončno urami 
treningov, je leto 2015 zaključila z nizom uspehov, ki jih je Ko-
njeniška zveza Slovenije nagradila in ji podelila laskav naslov 
»jahačica leta«. Strma pot predanosti in ljubezni jo je konec 
lanskega leta pripeljala pred edinstven izziv. Izbrana je bila v tekmovalno ekipo 7-ih jahačev, ki bo 
od 3. do 10. julija 2020 Slovenijo zastopala na svetovnem mladinskem prvenstvu v Kronenbergu 
na Nizozemskem. Srečno, Kim!  Dunja POŽARŠEK

KNJIŽNICA LITIJA

Reci vreča, v njej je sreča
Bernardka Lesjak Skrt, rojena v Li-

tiji, je bila strokovnjakinja za logopedijo. Naj-
dlje je delovala v Novi Gorici, kjer je živela. 
Napisala je več publikacij z igrami za govorni 
razvoj otrok. Njena dela izdaja Zavod za šolstvo 
RS, tudi zadnje z naslovom: Reci vreča, v njej 
je sreča, ki je izšlo nedavno, že po njeni smr-
ti. »Delo je sreča, če lahko z njim pomagaš,« 
je zapisala o svojem življenjskem poslanstvu. 
Spoznali ga bomo ob predstavitvi knjige in 
likovne razstave v torek, 3. marca 2020, ob 19. 
uri v Knjižnici Litija. 

Ob dnevu žena razstava in recital
V Knjižnici Šmartno se ob dnevu žena že tra-
dicionalno srečamo s člani in članicami KUD 
LILA. Tudi letos bodo pripravili pesniški recital 
in razstavo z naslovom AKT. Prireditev bo v pe-
tek, 6. 3. ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. 

Potopisno predavanje: Antarktika
Barbara Popit je celjanka, po duši popotnica. 
Svoja občutja in doživetja s potovanj rada pre-
lije na platno, papir ali prikaže na potopisnih 
predavanjih. Tokrat nam bo približala Antarkti-
ko. Predstavila bo osnovne značilnosti ledene-
ga kontinenta, zgodovino odkritja ter popeljala 
poslušalke in poslušalce po čudoviti neokrnjeni 
naravi na koncu sveta. Antarktika, ta oddalje-

na ledena dežela, te s svojo lepoto pritegne in 
čaka, da jo obiščeš. Potopis bo v torek, 24. 3. 
2020, ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Spominski večer na Metodo Žgeč
Metoda Žgeč, ljubiteljska slikarka, ki je živela in 
ustvarjala v celju, je mladost preživela v našem 
kraju. V sodelovanju s Knjižnico celje vas vabi-
mo na spominski večer in odprtje razstave nje-
nih slik, ob 2. obletnici smrti. V programu bo na-
stopil Akademski pevski zbor celje. Prireditev bo 
v torek, 31. 3. 2020, ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Bralni klub Knjižnice Litija
Prvo februarsko srečanje bo 27. 2. ob 18. uri, 
v Knjižnici Litija. Pogovore o knjigi, knjigah bo 
vodila Tina Vrščaj. Če se želite pridružiti skupi-
nici, ne oklevajte. Branje povezuje in navdihuje. 

furmanske zgodbe
Knjižnica Litija v sodelovanju z Mestnim muzejem 
Litija zbira podatke o furmanih in njihovem delu 
(zgodbe, tovori, oprema, relacije, furmanske go-
stilne, obrtniki ...) Če imate informacije, fotografi-
je, ki bi jih delili z nami, se veselimo sodelovanja. 
Pokličite nas, ali nam pišite, da se dogovorimo 
o načinu sodelovanja.Furmane bodo upodabljali 
tudi likovniki Lile na svojem letnem ex temporu. 
Projekt bomo zaključili ob koncu leta. 

Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEc

MLADINSKI CENTER LITIJA

Mednarodni uvod  
v 2020

januar je ponavadi zaspan in me-
gle poln mesec. V mladinskem centru smo se 
temu uspešno upirali z večeri španske, franco-
ske in nemške kulture.
Za prvi dogodek v novem letu sta moči združi-
la francozinja Noemie in španec Yegor. Pred-
stavila sta nam svoji državi ter njuno kulturno 
ozadje. Yegor prihaja iz kraja, Premia del Mar 
blizu Barcelone, ki je po površini manjši od Li-
tije, kljub temu pa ima več prebivalcev. V vasi, 
kjer živi Noemie, Houppeville v Normandiji, 
imajo cerkev Notre-Dame. Za piko na i sta nas 
»pocrkljala« z dobrotami iz španske in franco-
ske kuhinje.
Za predstavitev Nemčije so nam Lynn, Moritz 
in Felix pripravili kviz po vzoru »jeopardy-ja«*. 
Vprašanja so bila s področja nemške kulture, 
politike, geografije, zgodovine, športa in glas-
be. Svoje znanje je preizkusilo pet ekip, za prve 
tri uvrščene so pripravili tudi sladke nagrade. Si 
vedel/-a, da imajo Nemci kar 5800 vrst piva?

Nemški kviz večer 
(avtor fotografije: Anže Malis)

Soba pobega na Socialni 
akademiji

Zadnje čase so »Escape Room-i« oziroma sobe 
pobega zelo popularne. Organizacija iz Lju-
bljane, Socialna akademija, je s pomočjo ESE 
prostovoljcev odprla svojo za en teden. Bila je 
malo drugačna kot smo jih vajeni, saj je imela 
izobraževalni pridih na temo depresije. 
Obiskali smo jo skupaj z našimi ESE prostovolj-
ci, ki so bili nad njo navdušeni. Začeli smo pre-

cej dobro, nakar se nam je zataknilo pri iskanju 
novih namigov zato smo morali povprašati za 
pomoč. Kljub manjšim zapletom pa smo na 
koncu našli še zadnji namig in uspešno »pobe-
gnili« preden je potekel čas. Sobe pobega ima-
jo ponavadi omejen čas za iskanje namigov, 
eno uro. Če skupini v tem času ne uspe najti 
vseh, je izgubila. 
Na koncu sta se nam pridružila še ESE prosto-
voljca, ki sta bila zadolžena za nadzor. Sledila 
je kratka debata o depresiji. Zanimivo je bilo 
slišati kakšen odnos ima družba do te bolezni 
v drugih evropskih državah, saj smo bili nacio-
nalno in starostno pisana skupina. Na eni stra-
ni smo lahko slišali, da je tema še vedno tabu, 
na drugi pa kako se ljudje radi sami označijo za 
depresivne, čeprav to niso.

Večer poezije v čast kulturi
Koledar nam jo je letos malo zagodel, tako da 
smo kulturo častili že en dan prej, v petek 7. fe-
bruarja. Slišali smo poezijo Francije, Nemčije, 
Španije in seveda Slovenije. Večer smo otvorili 
s Prešernovo ‚Kam?‘ in nadaljevali z Lynn in Mo-
ritzem. V duetu sta deklamirala Goethe-ja, ene-
ga najbolj znanih nemških literatov. Noemie se 
je odločila za pesem ‚Gostoljubje‘, ki po njenih 
besedah ravno paše v te turbulentne čase mi-
gracij in vojn. Yegor nam je prebral pesem ‚La 
Saeta‘, ki izvira iz Andaluzije, španske pokra-
jine na jugu države. Zaključili smo z avtorsko 
kratko zgodbo Urha Propsa ‚Po nepotrebnem‘.

Napovedujemo:  
Poceni po svetu s Saro Vintar

Šestega marca ob 18:00 nas bo obiskala popo-
tnica Sara Vintar, ki se je pred kratkim vrnila 
iz enoletnega potovanja po Azijskih deželah. Z 
nami bo delila izkušnjo prostovoljstva po deže-
lah Indije, Indonezije, Tajske, Šrilanke, Malezije 
in Vietnama. Zbrala je najkoristnejše informa-
cije, kako se kot študent lahko odpraviš na dalj-
šo pot po svetu, ne da bi zato moral žrtvovati 
zabavo, ugodje in svobodo. Z nami bo delila 
vse, kar me je svet v teh mesecih, polnih za-
bave in življenja, naučil. *Jeopardy je ameriški 
televizijski kviz.  Tjaša VIDERGAR

LETOS SE LIPČKI ŽENIMO PO DOMAČE
Lipke in Lipci se po zimskem mirovanju ponovno prebujamo v pestrost 
nove sezone. Od lanskega country melosa se v tokratni izvedbi gregor-
jevega koncerta Ko se Lipčki ženijo vračamo k domači glasbi. Skupaj 

s sodelujočimi instrumentalisti bomo na koncertu odkrivali lepote slovenske polke in valčka. 
Poleg zimzelenih klasik, ki na takšnem koncertu ne smejo manjkati, vam bomo postregli tudi 
sodobnejšimi uspešnicami omenjenega žanra in s skladbami, ki kar kličejo po narodnozabavni 
preobleki. Tistim najbolj zaljubljenim, ki se bodo opogumili in koncert spremljali izza mizice za 
dva, bomo postregli tudi s tipičnimi slovenskimi dobrotami. Dobršen odmerek smeha pa smo 
letos pripravili zlasti za tiste, ki imajo sicer zelo radi potico, ampak si novega leta ne morejo 
zamisliti brez ene poštene sarme. Za njihove brbončice bo poskrbel Admir Baltić. Lepo vabljeni 
v našo družbo v soboto, 14.3. 2020 ob 19.30, v Športno dvorano Gimnazije Litija. Vstopnice si 
lahko zagotovite preko Pevskega društva Lipa, Eventima ali Pošte Litija.  Zala PAVŠIČ

(Nadaljevanje s 1. strani)

KO SE IMAŠ RAD … IN ČURNOVA ŠTALA
Tako pač je! Stare zgradbe se rušijo in na njihovo mesto prihajajo trgovski centri, ali 

nove hiše, bloki. Vse manj je starih kmečkih gospodarskih poslopij, ki pričajo o življenju naših 
prednikov, ki so vse za življenje znali pridelati doma, pa še za partizane in druge vojake je bilo 
potrebno poskrbeti v hudih časih. Ni več polnih hlevov, ni več odprtih gnojišč. Ni več njiv z zele-
njavo. Naša štala in njiva sta postali trgovina. Zjutraj nas ne budi petelinje petje, pač pa brnenje 

motorjev. 
Ker spoštujemo čase, ko smo bili samooskrbni – saj nas ne 
bi bilo, če naši predniki tega ne bi znali, smo se odločili, da 
bomo ohranili vsaj eno zgradbo, to je Čurnova štala (sl.). 
Vsaka hiša na Vačah je bila kmetija, vsaka hiša je imela 
štalo. Zdaj je le malo štal, pa še tiste so večinoma prazne. 
Čurnova štala ima velik napušč, da so bili kmetje pri spra-
vilu sena na suhem. Zraven napušča je stala vaška vaga. 
Tako so se pred dežjem lahko skrili tudi tisti, ki so na sema-
nji dan čakali na tehtanje. 
Avtomobili se ustavljajo in fotografijo staro štalo s podom, 

ker je to že redkost.
Da bi se vzljubili in sprejeli skozi svojo kulturno dediščino in da bi jo srčno delili skozi kulturni 
turizem, smo se odločili, da jo bomo kupili in obnovili. Zunanjost bo ostala , notranjost pa bo 
zastekljena in spremenjena v muzej predmetov, ki so jih naši predniki izdelovali, prodajali ali 
uporabljali za to, da so lahko preživeli. 
Morda nam bo uspelo. Začeli smo z akcijo »Ko se imaš rad« To bo velika dobrodelna prireditev v 
Športni dvorani v Litiji. Predvidevamo 18. aprila. Več pa vam zaupam v naslednjem Občanu. Ali pa 
odtipkajte: http://druzinsko-gledalisce-kolenc.si/%cB%9Dko-se-imas-rad-%cB%9D/
Držite pesti in pridite! Rad vas imam!  Zvonček Norček

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

KLIŠE KLUB
11. in 12. januarja 2020 smo se Klišejevci poto-
pili v globine navtičnega znanja na tečaju za vo-
ditelja čolna. Rok, ki je z nami delil svoje znanje 
in strast do plutja po morju, je poskrbel, da se 

lahko opremljeni z znanjem prijavimo tudi na končni izpit.
18.1. se je nekaj klišejevih članic odpravilo v Dom Tisje, 
kjer so organizirale že drugo Klišejevo štrikalnico. Ob pri-
jetni glasbi so se podružile in učile neprecenljivih ročnih 
spretnosti od mojstric štrikanja. Zaključili smo tudi že četr-
ti kino dan v Litiji! Skupaj z več kot 320 obiskovalci smo se podali v pravljično Ledeno kraljestvo, 
v živalski svet fantazije Dolittle, v svet mačizma, molka in odkrivanja resnice v One so bombe in 
v srhljivi svet urokov v Zameri. Tudi tokrat hvala vsem za vašo podporo. Ne pozabite, da to, kar 
naredi litijski kino tako poseben, ste vi, naši obiskovalci, ki s pokovko v roki in navdušenjem v 
očeh vstopate v dvorano Kulturnega centra Litija in pustite, da vas odnese v fantazijske filmske 
svetove. Naslednjič se spet srečamo 14. marca 2020. V letu 2019 smo z društvom Lojtra in Knof 
skupnostjo združili znanje in moči ter se povezali v projekt #LIST, Litijski inkubator za skupnost in 
trajnost, 27-mesečni projekt, ki bo v Litijo pripeljal second-hand trgovino. Projekt bo poleg trgo-
vine nudil še izobraževalne in ustvarjalne delavnice na temo varovanja okolja in bolj trajnostnega 
načina življenja, od predelovanja starih oblačil v nove izdelke, popravila predmetov, vzgoje svoje 
hrane, do okroglih miz in uličnih akcij ozaveščanja. V soboto 1.2. smo organizirali smučarski dan 
na Starem vrhu. Kljub pomanjkanju snega v letošnji zimi, smo se dodobra nasmučali in nadihali 
svežega zraka, kot vedno pa tudi dobre volje in dobrega petja ni manjkalo. Zahvaljujemo se ŠD 
Dole za sodelovanje in družbo na smučišču. Če ste nas tokrat zamudili, se še vedno lahko prija-
vite na naš drugi smučarski izlet na Katschberg 29.2.  Manca PLANINŠEK

Prvi pohod v letu 2020 so »Sokoli« 
izvedli 11.1.2020. Bilo jih je 31. S 
hojo so po dobri pogostitvi pričeli 
pri jožetu Sinigoj v Šmartnem pri 
Litiji in se prek Sv. Večera podali na 

776 m visoko Obolno. Za povratek domov so 
imeli udeleženci dve možnosti: peš ali z avto-
busom. 18.1.2020 so imeli »Sokoli« pohod na 
jeterbenk in Topol. Pohoda se je udeležilo 30 
pohodnikov. 22 pohodnikov sekcije »Sokol« se 
je 25.1.2020 podalo na Rašico. 25.1.2020 je 
imela planinska sekcija Sava – Kojoti izlet na 
Brunk. Hrib se nahaja južno od Radeč in kljub 
majhni višini nudi lep razgled po Zasavskem 
hribovju. Izleta pa se je udeležilo 23 pohodni-
kov. Na vrhu jih je lepo sprejela mežnarica Du-
ška, jim skuhala vino in čaj, ter jim razka-
zala cerkev Sv. Treh Kraljev. 26.1.2020 je 
bilo v Planinskem domu na jančah 18. sre-
čanje Prijateljev janč - janških prijateljev. 
Srečanje sta vodila predsednica PD Litija 
Alma jere in vodja akcije jani jerant. Tudi 
v letu 2019 je bil absolutni zmagovalec in 
najvztrajnejši udeleženec akcije Marko Le-
mut, ki je pripešačil na janče kar 144-krat. 
Drugi je bil ciril Gale s 47 vzponi, tretji pa 
Rudi Mežnar, ki je na janče prišel 40-krat. 
Najbolj aktiven kolesar je bil že petič zapo-
red Tomaž Setničar - Setko, ki je na janče 
iz Litije prikolesaril 37 – krat. Tomaž je vse 
svoje obiske janč opravil do 4.7.2019, ko 
se je pri vožnji s kolesom poškodoval. Posebno 
pohvalo si zasluži družina Šircelj, saj je vseh 6 
članov janče obiskalo vsaj 25X. 

PD Litija ima državne prvakinje
PD Litija je 25.1.2020 v Spodnji Idriji dobilo 
državne prvake v tekmovanju Mladina in gore. 
Zmagovalno ekipo »Pepa hrib« iz OŠ Gradec 
sestavljajo Nuša Šef, Pina Lucija Golouh, Maša 
Kristina jere in Vita Viktorija jere, njihova men-
torica je Maja Bregar. Odlično so se odrezale 
tudi ostale ekipe. Ekipa OŠ Šmartno pri Litiji 

v sestavi Matevž Štritof, Živa Štritof, Martin 
Hauptman in Ažbe Femc je v finalu, v katerega 
se je uvrstilo 7 ekip, zasedla odlično 3. mesto. 
Mentorica ekipe je Tina Sladič. Ekipa OŠ Liti-
ja v sestavi jurij cvikel, Ažbe Turkovič, Nuša 
Babnik Mravlja in Klara Mahkovic Lamovšek 
je bila 11. kar je še vedno v prvi polovici vseh 
ekip, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. 
Mentorica ekipe je Ljudmila Intihar. Tekmova-
nja so se udeležile tudi tri srednješolske ekipe, 
Lana Bercieri Povše in Manca Hiršel sta zasedli 
6. mesto, Pia Pregel in Sara Emilija jere 14., 
ter Mirjam Škarja in Tilen Medved 16. mesto. 
Mladi planinci bodo januarja 2021 tekmovali v 
Litiji, saj zmagovalcem pripada čast, da gostijo 
naslednje tekmovanje. 

Ekipe PD Litija z vodjo tekmovanja in 
predsed nikom PZS

Načrtovani izleti in akcije v februarju in mar-
cu 2020: 15.2.2020 – Slovenska Istra (sek-
cija Sokol); 22.2.2020 – Planina nad Vrhniko 
(sekcija Sokol); 22.2.2020 – Svetina (sekcija 
Sava); 29.2.2020 – 24. pohod Franca štru-
sa; 15.3.2020 – Občni zbor PD Litija - janče; 
21.3.2020 – Štanjel (sekcija Sokol); 28.3.2020 
– Polževo (sekcija Sava). Program je okviren, 
več informacija o izletih pa dobite na društvu in 
na spletu http://www.pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PREGEL
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O osrednji občinski 
prireditvi ob 

slovenskem kulturnem 
prazniku – kultura smo  

ljudje – 7. februar
Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kul-
turnem prazniku je s svojo sporočilnostjo obi-
skovalcem prinesla nova razmišljanja in pogled 
na kulturo v naši občini. Osrednja govornica, ga. 
Ksenija Horvat, novinarka na RTV Slovenija je po-
udarila pomen ozaveščenosti o delovanja velikih 
in malih ljudi na kulturnem področju, ki jih lahko 
spoznavamo preko mnogih odličnih oddaj v me-
dijih, dogodkov v širšem slovenskem prostoru in 
nas opomnila tudi na mnoge Litijane, ki so veliko 
doprinesli k razvoju kulture in napredka v Slove-
niji nasploh. In kot je dejala ga. Ksenija: »Učijo 
nas spoznavati, kaj bi radi in česa ne. Naučijo nas 
zahtevati, izbirati, postavljati cilje, izbirati naše 
politične zastopnike na volitvah, jim dajati napot-
ke in od njih terjati ukrepe in odgovornost. Učijo 
nas, da se moramo postaviti zase in za svoje pra-
vice.« Tudi glasbeni nastopi so bili vrhunski. Go-
stja Vesna Zornik (s klaviaturistko Polono janežič 
in bobnarjem Blažem celarcem) nas je z izvedbo 
ljudskih pesmi popeljala v slovenske pokrajine 
in navdušila s svojo interpretacijo. Kot vedno, 
že mnogo let, pa je s perfektnostjo in mogoč-
nostjo izvedenih skladb velik aplavz požel Zbor  

sv. Nikolaja Litija, pod 
vodstvom zborovodki-
nje ga. Helen Fojkar 
Zupančič. Župan g. 
Franci Rokavec se je 
zahvalil vsem kultur-
nim ustvarjalcem v 
občini in poudaril, da 
je ponosen na števil-
ne vrhunske dosežke. 
Kulturnemu programu 
je sledilo druženje v 

avli ter degustacija vin Vinogradniškega društva 
Štuc, katerim se zahvaljujemo za sodelovanje. 
Program je vodila Saša Kisovec.

Z Viko Potočnik na Približevanjih
V ponedeljek, 27. januarja smo na Približevanjih 
spoznali izjemno osebnost. Ga. Vika nas je vse 
navdušila s svojo odprtostjo, iskrenostjo in pre-
danostjo do življenjskih načel, ki so se oblikovala 
skozi bogate življenjske izkušnje (že 14 let je na-
mreč že direktorica Pionirskega doma v Ljubljani, 
po izobrazbi pa speci-
alna pedagoginja). Z 
nami je delila zelo za-
nimive zgodbe iz osem-
desetih in devetdesetih 
let prejšnjega stoletja 
in marsikdo med občin-
stvom se je zlahka po-
istovetil s tem časom. 
Skozi pripovedovanja 
naše gostje, smo dobili pogled še iz druge per-
spektive. Res zanimivo in mi bi jo še kar poslušali 
in poslušali, saj je urica našega srečanja prehitro 
minila. Hvala ga. Viki za vaš obisk na naših Pribli-
ževanjih. 

Otroške matineje v marcu 
–  soboti – ob 10h!

Prihaja pomlad in z njo tudi aktivnosti 
v naravi. Zato si bomo kot prvo pred-

stavo v mesecu marcu ogledali ŠPORTNO PRAVLjI-
cO v izvedbi Gledališča Smejček (Naučili se bomo 
tudi, kaj pomeni športno vedenje, zakaj je gibanje 
tako pomembno ter kako nam lahko pri športu po-
maga vesela športna pesmica) – na ogled vablje-
ni 7. marca 2020!
21. marca pa bo že pomlad, ampak za kratek 
čas bo odšla in jo bomo v predstavi Lutkovnega 
gledališča Lučka poiskali. Prisrčna predstava nosi 
naslov: KAM SE jE SKRILA POMLAD. Vabljeni ob 
sobotah, ob 10. uri v Kulturni center Litija! 

Gledališke predstave
v prvih dveh mesecih na 

litijskem odru
Poleg abonmajske predstave I 

love Njofra v izvedbi mestnega gledališča Ptuj smo 
gostili tudi dve monokomediji in sicer Vida Valiča 
(Seks po slovensko) ter Ranka Babiča (Kriza sre-
dnjih let), ki sta napolnila našo dvorano in nasme-
jala občinstvo.

5. Abonmajska predstava
Abonente obveščamo, da bo 5. abonmajska pred-
stava na sporedu v četrtek, 5. MARcA 2020, ob 
19.30. Ogledali si bomo novo predstavo Bojana 
Emeršiča z naslovom EROTIKA (Špas teater). Sku-
paj z vami bo Bojan zakuhal najmočnejši afrodi-
zijak na svetu, vmes pa povedal veliko in še več 

o temah, o katerih se tudi s svojim partnerjem 
le redko pogovarjamo. Abonenti vabila prejmete 
po pošti. 

MOJkINO – V SOBOTO, 14. MArCA. Program 
bo objavljen naknadno (kclitija.si, fb – Kliše in 
Kulturni center Litija.

V NeDeLJO, 15. MArCA 2020 STe OB 11. UrI 
vabljeni na prijateljski konCert Zbora 
SV. NIkOLAJA LITIJA IN MePZ VIVA BrežICe, v 
kUltUrni Center litija.

V muzeju z delavnicami 
obujamo tradicionalne 

spretnosti
Te so mnogokrat že pozabljene. 4. in 11. februarja 
smo v sodelovanju z Društvom Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Litija in Šmartno imeli delav-
nici pletenja pod mentorstvom Brigite Rozina in 
Branke Bizjan. Udeleženci so pletli grelčke za 
roke - rokavice brez prstov. Nastali so čudoviti in 
kvalitetni domači izdelki! 
Z obujanjem spretnosti bomo nadaljevali torek, 
18. februarja od 16.30 v Mladinskem centru Litija. 
Izdelovali bomo ročno narejena mila na glicerin-
ski osnovi, pod 
m e n to r s t vo m 
Lare Tabor. 
Če vas veseli 
ročno delo, ima-
te radi volnene 
izdelke in se 
radi učite v dobri 
družbi vabljeni 
9. 3. in 10. 3. ob 16. uri na dvodnevno delavnico 
»Naredi si copate« iz filcanja. Ker pričakujemo 
visoko udeležbo, bo sodelovanje na delavnici mo-
goče le ob predhodni najavi na tel. številki 070 
430 202. Prijave so mogoče do zapolnitve mest. 
Delavnice izvajamo v okviru projekta LAS Srce 
Slovenije »Od tradicionalnih spretnosti do so-
dobnih ruralnih turističnih produktov«. Projekt 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 
2014–2020. 

Predavanje Ane Kovačič:
rIMSkO ArHeOLOškO NAJDIšČe V  

šMArTNeM PrI LITIJI, ob 18.00
Ana Kovačič je bila ena izmed arheologinj, ki je 
sodelovala pri arheoloških izkopavanjih leta 2015, 
med gradnjo obvoznice v Šmartnem. Izkopani so 
bili ostanki rimskih grobov iz 1. in 2. stoletja. Gre 
za manjše družinsko pokopališče ob vili, ki se je 
nahajala v neposredni bližini. Večina uvoženega, 
predvsem finega namiznega posodja v grobovih, 
pa ima izvor v lončarskih delavnicah severne Ita-
lije. Predmete si boste ob predavanju lahko tudi 
ogledali. Vabljeni!

Ekskurzija v Belo krajino v petek, 27.3.
Mestni muzej Litija in Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Litija in Šmartno organizirata 
ekskurzijo v Belo krajino, v petek 27.3..
V Adlešičih si bomo ogledali prikaz izdelovanja 
belokranjskih pisanic in predelavo lanu, muzej 
na prostem s prikazom ljudskega stavbarstva 19. 
stoletju in samostan Pleterje. V muzeju v Metliki 
se bomo spoznali z belokranjsko zgodovino. Na 
pot odrinemo ob 7.30 z avtobusne postaje pri 
športni dvorani in se vračamo okoli 19. ure. cena 
na osebo je 30 EUR (vključuje avtobusni prevoz, 
vse vstopnine in kosilo-brez pijače). Prijave zbira-
mo na telefonski številki 070 430 202 ali mestni-
muzej@zkms-litija.si do 25. 3. Prisrčno vabljeni!

Ni Pusta brez pustne hrane!
Prvo letošnje predavanje je bilo posvečeno pustu. 
Povabili smo znanega slovenskega etnologa Da-
mjana j. Ovsca, ki nam je več povedal o izvoru 
pusta, pustovanjih po Sloveniji in pustni hrani. 
Po koncu predavanja smo lahko kanček pustne 
radosti že okusili z ocvirkovko in špehovko go-
spe janke Menegalija. V pustnem duhu je pote-
kala tudi fotografska razstava »Iz Litije v nebo«, 
ki sta jo pripravili kustosinja dr. Tina Šuštaršič in 
Maša Bračič, mag. zgod. Hkrati smo počastili tudi 
100-letnico rojstva litijskega pilota in jadralnega 
padalca Milana Boriška. 

Kulturni praznik v muzeju
8. februar je dan, ko kulturne ustanove brez plačno 
odprejo svoja vrata. V muzeju smo se povezali z 
Društvom LILA, ki je pripravilo recital poezije 
svojih članov ter Knjižnico Litija. Mateja Premk 

iz knji žnice ter 
Maša Bračič, 
ku stosinja v 
muzeju, sta za 
otroke prebra-
li prav ljici iz 
knjige Darinke 
Kobal V tem-
nih globinah 
Sitarjevca. Na 

koncu smo se posladkali z odličnim šmornom iz 
Okrepčevalnice Kuhla. Ob 12. in 16. uri je poteka-
lo brezplačno vodstvo po stalnih razstavah muze-
ja. Hvala vsem za obisk in čudovit dan!

JANuAR PRI POLhKIh
Mesec januar nam ni bil naklonjen z zimskimi radostmi, 
zato smo si mesec zimsko obarvali po svoje. Pogovarjali 
smo se o živalih pozimi, osvežili svoje znanje o poznavanju 
sledi, odtisov in poimenovanju živali. Pogovarjali smo se 
tudi o skrbi za ptičke pozimi, vendar jim zaradi pomanjka-
nja zimske odeje še nismo pripravili ptičje hišice, saj smo 
spoznali, da je tudi za ptičke pomembno tudi, da se sami 
znajdejo v naravi. V vrtcu smo gostili svoje mamice, očke, 

babice in dedke, s katerimi smo zimsko ustvarjali in si skupaj ogledali tudi predstavo Smrkastič-
ni božič. Otroci so bili nad njihovim prihodom več kot navdušeni in komaj čakajo na ponovno 
medgeneracijsko srečanje. V okviru malega sončka smo se odpravili na zimski pohod na Preveg. 
Pohod je bil res zimski, saj nas je na poti spremljal sneg, ivje in hladen veter. Z otroki smo na 
pohodu prepevali in oponašali gibanje živali. Z dobrimi občutki smo se nato vračali nazaj proti 
vrtcu. Tudi sicer smo veliko časa poskušali preživeti na prostem, saj nam je bilo vreme v veliki 
meri naklonjeno.  Patricija MEDVED

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

OD VODSTVA OBČINE PRIČAKUJEMO VEČ POSLUhA  
ZA TEŽAVE LJUDI, OBČANK IN OBČANOV LITIJE

Vsak dober gospodar se ob koncu in začetku novega leta zazre nazaj in analizira aktivnosti ter si 
začrta cilje za naprej. Občinski odbor NSi Litija je bil v preteklem letu zelo uspešen. Seveda za 
normalno delovanje občinskega odbora potrebujemo dobro vodstvo. Tako smo že lansko leto za 
predsednika odbora izvolili Janeza Beja, za podpredsednika pa Aleša Juriča.
V začetku lanskega leta smo veliko časa in energije porabili za koalicijska usklajevanja na občini 
Litija. Žal smo morali ugotoviti, da vodstvo občine Litija ne želi sodelovati z nami, kljub temu, da 
bi naši projekti občanom Litije znatno izboljšali in olajšali življenje. Sedaj delujemo kot konstruk-
tivna opozicija in podpiramo vse projekte in načrte, ki so pozitivni in neškodljivi za občane Litije. 
Tam, kjer odgovori niso jasni, in kjer se »kupčka« znotraj nekaterih strank, pa se vzdržimo, ali pa 
opozorimo na nepravilnosti in glasujemo proti. Velja omeniti, da smo bili neprijetno presenečeni 

nad koalicijo SLS in SDS, ki je pri imenovanju v nadzorni 
odbor občine Litija zavrnila vse naše kandidate, čeprav 
so bili vsi izkušeni in dobro usposobljeni. Občinski od-
bor NSi Litija se je angažiral tudi na državnem nivoju. 
Tako smo s sodelovanjem s poslansko skupino NSi vlo-
žili ustavno presojo zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin. Na temo ustavne presoje in vrednotenja 
nepremičnin sem sodeloval tudi na novinarskih konfe-
rencah v Državnem zboru (slika 1). Na mojo pobudo je bil 
sklican tudi skupni parlamentarni odbor za infrastrukturo 
in finance glede modela o množičnem vrednotenju. Na 

seji sem izpostavil nepravilnosti in opozoril zlasti na diskriminacijo kmetov. 
V primeru množičnega vrednotenja nepremičnin je svetnik NSi Srečko Primož kobilšek, javno 
naslovil vprašanja na Občino Litija, in sicer: 
•  Ali je pri nastajanju vrednotenja in samih modelov sodelovala tudi Občina Litija oziroma naš 

predstavnik?
•  Kako boste pristopili k realizaciji zakona, da ne bodo lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki 

jih koristijo vsi, plačevali ogromnih davkov in bili prikrajšani pri socialnih transferjih?
•  Kako bo občina pristopila novemu prostorskemu načrtu? Bo vsa ta zemljišča izločila iz stavbne 

namembnosti ali pa bo vsem lastnikom odkupila zemljišče, oziroma letno plačevala rento, ker 
je lastnikom vsilila spremembo namembnosti?

Na našo pobudo smo v parlamentu zahtevali tudi, da poslanci opravijo razpravo o prevelikem 
staležu divjih zveri, aktivni pa smo bili tudi pri pripravi zakona za interventni odlov volka in rjavega 
medveda.
Ocenjujem, da smo v občinskem odboru NSi 
Litija v lanskem letu zelo dobro delali, kar potr-
juje tudi vodstvo stranke. Na novembrskem kon-
gresu NSi, je ustanovni član stranke g. Darko 
rovšek, prejel bronasto priznanje iz rok pred-
sednika NSi g. mag. Mateja Tonina, za dolgo-
letno vztrajnost in delo v OO NSi Litija (slika 2). 
V prihodnje pa si želimo zlasti več sodelovanja z 
vodstvom občine Litija. Saj vemo kaj pravi stari 
pregovor: »Več ljudi več ve.«
Spoštovane občanke in občani, kot ste verjetno 
seznanjeni, je stranka NSi na svojem zadnjem 
kongresu še poudarila svojo sredinsko in povezovalno držo. Tudi v občinskem odboru NSi Litija 
želimo biti konstruktivni, se povezovati in delati v korist vseh prebivalcev naše občine. Zato tudi v 
naš odbor odprtih rok sprejmemo vsakogar, ki želi delati pošteno in v skupno dobro. Dobrodošli!

janez BEjA, predsednik OO NSi Litija

Uvodni sestanek novega Erasmus+ projekta s področja  
visokega šolstva: OPOLNOMOČENJE ŽENSK V ZNANOSTI, 

TEhNOLOGIJI, INŽENIRINGU IN MATEMATIKI.
glavni cilj projekta FeSTeM je spodbujanje inovativnega pedagoškega pristopa, ki bo štu-
dentom visokega šolstva omogočil uporabo tradicionalnih in računalniško bogatih orodij 
za ustvarjanje skupnih eksponatov, ki bodo služili kot mentorski modeli za spodbujanje 
deklet in žensk, da ostanejo aktivne na znanstvenih področjih, na področju tehnologije, 
inženirstva in matematike (STeM).
Začetek srečanja projekta ERASMUS 
+ FeSTEM (Opolnomočenje žensk v 
znanosti, tehnologiji, inženiringu in ma-
tematiki) je zelo uspešno potekal na 
ciprski tehnološki univerzi 30. in 31. 
januarja 2020. Projekt FeSTEM, ki ga 
financira Evropska komisija, je sesta-
vljen iz petih partnerjev v petih državah 
(ciper, Italija, Grčija, Španija, Slovenija).
ciper zastopa Raziskovalno središče za 
socialno računalništvo (socialcompu-
ting.eu), ki je odgovorno za usklajevanje projektnih aktivnosti, dr. Antigoni Parmaxi pa znanstve-
na koordinatorica projekta. Projekt FeSTEM vključuje vodilne univerze in raziskovalne centre z 
uglednimi raziskovalnimi dejavnostmi na področju znanosti in izobraževanja: Pametno mobilno 
interaktivno učno okolje (SMILE, smile.uom.gr) laboratorij Univerze v Makedoniji (uom.gr), cE-
SIE Raziskovalno središče (cesie.org), Izobraževalni center Geoss (ic-geoss.si), 
partnerja s področja industrije ARIS (ariscy.com/) in organizacijo, ki deluje na 
področju enakopravnosti žensk Magenta consultoria (magentaconsultoria.com).
Med začetnim srečanjem se je odvijala vrsta različnih predstavitev 
namena in ciljev projekta ter priprava strategij in metodologij za 
doseganje le teh. Poleg tega so imeli partnerji priložnost izmenjati 
mnenja in se osredotočiti na prednostne naloge projekta FeSTEM.
Za več informacij o projektu: obiščite FB stran https://www.facebook.com/festemeuproject/ ali
spremljajte novosti projekta na Twitterju @festemeuproject.
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Vabimo vas na redni volilni zbor članov Medobčinskega društva invalidov 
občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje, 

ki bo v četrtek 19. marca 2020 ob 17. uri v gostišču kovač v Litiji.
Vabilo boste člani dobili skupaj z društvenimi Obvestili.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

ZGODILO SE JE
Sodelovali smo na kulturni prireditvi v Gabrovki

Dan pred našim največjim kulturnim 
praznikom so se širom Slovenije odvija-
le številne prireditve. Naš mešani pevski 
zbor je bil tako v petek, 7. februarja, po-
vabljen kot gost na kulturni prireditvi 
Oš gabrovka, v sodelovanju z njihovim 
Kulturno umetniškim društvom Frana 
Levstika. S pesmijo Dežela branja so 
se nam predstavili pevci otroškega in 
mladinskega zbora OŠ Gabrovka – Dole, 
učenci in učenke s pesmimi Toneta 
Pavčka ter ženski in moški pevski zbor. 
Tokrat sem del nastopa na prireditvi vo-
dila v družbi mladega napovedovalskega 
para Taje in Leona in moram reči, da nam je bilo vsem skupaj naše medgenaracijsko sodelovanje 
všeč. Posebno lepo je bilo videti na odru v združenem zboru staro in mlado in prisluhniti pesmi z 
globokim sporočilom: OSTANIMO PRIjATELjI. V imenu MePZ DU Litija Iva SLABE

ZGODILO SE BO
Spoštovane upokojenke in upokojenci!

Pred nami je že 2. številka Občana, kar pomeni da sta že dva meseca dela v DU Litija za nami. 
Vse naše aktivnosti smo zapisali v naši zgibanki, ki jo prejmete ob plačilu članarine za tekoče delo 
in se tako prepričate, kako pestro bo tudi letošnje leto, kljub težavam, ki se jim ni moč izogniti. 
Med največje težave spada dejstvo, da za leto 2020 nismo uspeli na razpisu za pridobitev 
delavke na javnih delih, zato bomo morali še več dela opraviti funkcionarji in prostovoljci. Tako 
bodo vrata pisarne društva odprta samo v času uradnih ur. Vsa pomembna obvestila o 
dogodkih društva bomo, tako kot doslej, objavljali na oglasni deski, spletni strani društva 
in v glasilu Občan.
Kljub težavam in pomanjkanju finančnih in materialnih možnosti se bomo potrudili realizirati za-
stavljene cilje Življenje prinaša vedno nove probleme in izzive in skušali jih bomo – glede na zna-
nje in možnosti - razreševati v dobro našega članstva, oziroma vse starejše populacije in v veliko 
pomoč nam bo sodelovanje z vami. Želimo si vaših idej, konstruktivnih kritik, morda tudi kakšna 
pohvala včasih poplača ves trud. Naj bo tudi v bodoče naš skupni cilj „ohranjati vitalnost 
telesa in duha ter zagotavljati času in okolju primeren položaj starejše populacije“.
  Predsednica DU Litija Irena KRAMAR
Ponudila se nam je priložnost, da prisostvujemo snemanju TV oddaje slovenski poZDrav. 
4. marca bomo v Gostilni Avsenik v Begunjah uživali v veselem razpoloženju, za katerega bodo 
poskrbeli nastopajoči pod taktirko znanih TV voditeljev, Darje in Blaža. Izlet k »Avseniku« bomo 
združili s praznovanjem dneva žena in štiridesetih mučenikov.
V soboto 7. marca načrtujemo tradicionalni POHOD PO JUrČIČeVI POTI. Hodili bomo po prijet-
no razgibani poti, ki vodi iz Višnje gore preko Polževega do Muljave, kjer je rojstna hiša jurčiča, 
ki je preurejena v muzej. Če nam bo vreme naklonjeno, pa bomo uživali še ob lepih razgledih po 
dolenjski pokrajini.
V sobota 21. marca, pa se bomo člani Pohodniške sekcije udeležili pohoda pUsti javor –  
višnji grM – vrata. Ogledali si bomo kraje in vasi v okolici Šmartnega. Pot nas bo vodila po 
gričevnatih obronkih s pogledom po sončni Dolenjski. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

DOM TISJE

SLOVENSKI KuLTuRNI PRAZNIK V DOMu TISJE
O pomenu in vrednosti kulture se v dneh, ko praznujemo kulturni praznik, vse bolj 

sliši. Povezuje se jo z identiteto slovenskega naroda, domoljubjem. Kako pomembno je ohranja-
nje in razvoj kulture znajo stanovalci, ki živijo v Domu Tisje, marsikaj povedati, saj so doživeli 
čase, ko je bila slovenska kultura na veliki preizkušnji. Kaj je kultura? Pestrost, barvitost, razno-

likost življenja, ki se izraža skozi pesem, ples, zgodbe, 
sliko, lepo besedo, spomin, spoštovanje, tradicijo, dru-
ženje. S tem se odraža duhovnost slovenskega naroda, 
ki se pokaže v številnih umetniških delih. 
Vsako leto v spomin na našega največjega pesnika pri-
redimo »Prešernovo čajanko« s katero počastimo tudi 
slovenski kulturni praznik, z zavedanjem pomena kulture 
med nami. Na prireditvi se spoznavamo v razmišljanju, 
odkrivamo drugačnost in bogatimo drug drugega s svo-
jimi talenti. Letos je »Prešernova čajanka« potekala v pe-

tek, 7.2.2020. Pričeli smo jo s Prešernovo Zdravljico. V nadaljevanju smo prisluhnili avtorski poeziji 
gospe jolande Kocjančič. Recitacijo pesmi janeza Menarta z naslovom jaz je doživeto povedala 
gospa Elizabeta Savšek. Gostja literarnega dogodka je bila naša socialna delavka, gospa Leonida 
Razpotnik. Predstavila nam je svojo novo zbirko zgodb z naslovom »Čudna so pota ljubezni«. Prebi-
rala je svoje zgodbe, ki so prebudile takšne in drugačne spomine na mladost in ljubezen. Kultura je 
tisto kar nas drži skupaj in nam daje edinstvenost. Dokler jo gojimo in cenimo – obstajamo. Kultura 
ne pozna meja, in je vedno nekaj lepega.  Stanovalci, S&K Dom Tisje, enota Litija

ŠE OBSTAJAJO DOBRI POSAMEZNIKI
Ena takih je brez trohice dvoma  
Marinka Prijatelj, članica KORK Dole 
pri Litiji, že 55 let. Da ji je poslanstvo 

pomagati drugim dano v vsakdanjik, dokazuje s 
številnimi deli. Zelo zgodaj se je vključila v delo 
RK, saj je njen pokojni tast bil ustanovitelj RK  
na dolskem področju. Zgledi vlečejo in tako je 
bilo tudi v njenem primeru. Kako težko je danes 
najti posameznike, ki bi bili pripravljeni sodelovati 
pri krajevnem odboru, pri pobiranju članarine in  
prostovoljnih prispevkov, pri delitvi hrane, pri  

krvodajalcih, ve ona sa-
ma. Njej seveda to ni ni-
koli težko. Pa tudi, ko je 
potreba pri sodelovanju 
na prireditvah, je vedno 
pripravljena. Ko nas je ob 
okrogli obletnici povabila 
na svoj dom, smo začuti-
li njeno sočutno toplino, 
praznovati v krogu tistih, 
ki kot prostovoljci RK 
pomagajo. Velikokrat si 
mislim, da če obstajajo 
taki dobri posamezniki, 
potem se ni bati za nada-
ljevanje prostovoljnosti  
na podeželskem področ-
ju.

jožica VRTAČNIK

IZGRADNJA CESTE  
GOLIŠKI KROG 

Proti koncu lanskega leta smo po nekaj letih 
dočakali asfaltno prevleko na celotni cesti. Za-
hvala gre g.županu Franciju Rokavcu, ki je kljub 
vsem zapletom in nevšečnostim, vztrajal z vse-
mi svojimi sodelavci, da je prišlo do realizaci-
je projekta. Tudi izvajalci zemeljskih del so se 
potrudili da je prišlo do uspešnega zaključka. 
Smo veseli in upamo da sledi naslednji projekt 
v KS jevnica.  Marija KLOPČIČ

Izlet na Gorenjsko
V društvu smo se odločili, da bomo na letošnji 
pomladanski izlet krenili proti Gorenjski. od-
hod izpred društva bo v petek, 27. marca 
2020 ob 7,30 uri. Prvi cilj izleta bodo Brezje 
na Gorenjskem, znane kot romarski kraj slo-
venskih kristjanov. Po obisku bazilike in ma-
lici, bomo nadaljevali pot do bisera Slovenije, 
Bleda. Dogovorili smo se za prevoz s pletnjo 
do otoka. Naslednji naš postanek bo v Srednji 
vasi v Bohinju, kjer nas bo sprejel večini do-
bro znani duhovnik Martin Golob, ki je odra-
ščal v Kostrevnici v šmarski občini. Dobro in 
neskromno kosilo nas bo čakalo v Lovskem 
domu pod Stolom. cena izleta je 20,00 € za 
člane in 25,00 € za nečlane. Dodani strošek bo 
12,00 € za prevoz s pletnjo do blejskega otoka. 
Ta denar bomo pobrali na avtobusu. Predvide-
vamo, da se bomo zadovoljni in polni prijetnih 
vtisov v poznih popoldanskih urah vrnili domov. 
V primeru, da bo prijav več kot je prostora na 
enem avtobusu, bomo izlet ponovili teden dni 
kasneje, to je v petek, dne 3. aprila 2020 po 
istem programu.

Spomladansko popotovanje
S turistično agencijo Turizem Toni si bomo 
koncem aprila ogledali Slavonijo, Vojvodino 
in Beograd. Prvi dan nas bo pot vodila preko 
Zagreba, po Slavonskih mestih Kutjevo, Đako-
vo do Osjeka, kjer bomo prespali. Drugi dan 
bomo nadaljevali preko Vukovarja in Iloka, do 
Novega Sada. V jutranjih urah naslednjega dne 
bomo odpotovali v Beograd, od koder se bomo 
odpravili proti domu. Na vsej poti si bomo ogle-
dovali krajevne znamenitosti in posebnosti ter 
poskušali vinske in kulinarične dobrote. Na pot 
bomo krenili 22.4.2020 ob 5 uri izpred železni-
ške postaje v Litiji. cena izleta za člane društva 
je 180 eur in 195 eur za nečlane. cena vklju-
čuje stroške prevoza, 2x polpenzion, 1x kosilo, 
turistična taksa (za neinvalide), vstopnina za 
Muzej vučedolske kulture, obisk vinske kleti in 
degustacijo vina v mestih Kutjevo in Ilok, vode-
nje, lokalno vodenje organizacija in DDV. cena 
velja za minimalno 50 potnikov, ponudba velja 
do zasedenosti avtobusa.

Tradicionalno letovanje na  
Dugem otoku

Tudi v letu 2020 bomo obiskali Dugi otok. Agen-
cija Travel Tilago d.o.o., nam ponuja štiridnevno 
letovanje od 2.6. do 6.6.2020 v hotelu Luka. 
Ponudba vključuje: prevoz iz Litije na Dugi otok, 
pijača dobrodošlice, 4 polne penzione, turistič-
na taksa, 1 x Dalmatinsko večerjo s štirimi hodi, 
en večer z dalmatinsko klapo, vsak večer z živo 
glasbo za ples, brezplačen izlet v nasad oljk z 
degustacijo olja, brezplačen izlet po otoku z de-
gustacijo medu in medice, odpovedni riziko. Za 
večerno druženje in ples bo z nami ansambel Zi-
mzelen. cena letovanja je 200 eur za člane dru-
štva in 210 eur za nečlane. Zavarovanje uredi 
vsak udeleženec sam (obvezno ali dopolnilno). 
Prijave sprejemamo v pisarni društva.

Prednovoletni obiski
Ena izmed aktivnosti socialne komisije, ki delu-
je pri društvu, so prednovoletni obiski invalidov 
na domovih. Vsako leto v decembru obiščemo 
preko 50 naših članov in drugih invalidov, za 
katere ocenjujemo, da jim naš obisk popestri 
njihov vsakdan in tako je bilo tudi lanskega de-
cembra. Skromno obdaritev, za katero vsako 
leto poskrbi društvo, je popestrila Območna 
organizacija Rdečega križa, saj je k vsakemu 
darilnemu paketu prispevala riž in olje. 
Pri izbiri, h komu na obisk, pa se člani komisije 
vsako leto srečujemo z enako dilemo. Vedno je 
namreč v nas prisotno zavedanje, da smo lahko 
koga izpustili, nanj nehote pozabili. 
To zavedanje pa nas že nekaj časa spremlja 
skozi vse leto. Vemo, da nam še zdaleč niso 
poznane stiske nekaterih posameznikov, invali-
dov, ki bi nujno potrebovali kakršnokoli pomoč. 
S tem prispevkom želimo apelirati na vse ob-
čane in občanke obeh občin, da nas o teh pri-
merih obvestijo, nam javijo na sedež društva. 
V skladu z zmožnostjo društva in morda še ob 
pomoči Zveze delovnih invalidov, bi lahko mar-
sikomu olajšali težave, le vedeti moramo zanje. 

Koriščenje kapacitet zveze
Zveza delovnih invalidov Slovenije razpolaga z 
določenim število objektov v počitniških letovi-
ščih po Sloveniji, za izvajanje programa »Ohra-
njevanje zdravja«. Ti objekti so locirani v Izoli, 
Fiesi, Čateških Toplicah, Rogaški Slatini in v 
Termah Ptuj. Po posebnem ključu, kjer je glav-
no merilo število rednih članov posameznega 
društva, tedenske termine, ki so določeni skozi 
vse leto (razen Fiesa, kjer so samo v poletnih 
mesecih na razpolago dve sobi in zato naše 
društvo ne pride na vrsto vsako leto) razdelijo 
med 69 društev iz vse Slovenije. 
Našemu društvu je bilo za leto 2020 dodeljeno 
19 tedenskih terminov in dva termina v Fiesi 
po pet dni. Termini so razporejeni skozi vse 
leto. V času razpisa v mesecu decembru smo 
prejeli 51 vlog za koriščenje kapacitet. Večina 
prijavljenih kandidatov želi koristiti kapacitete 
v poletnih mesecih. Več kot neugodna situaci-
ja in pravičnost pri dodelitvi zahteva dosledno 
upoštevanje kriterijev za dodelitev kapacitet, 
ki jih določa Pravilnik o postopku dodelitve 
socialno zdravstvene pomoči. Predvsem imajo 
prednost invalidi, ki vsaj tri leta niso letovali, 
invalidi z daljšim članstvom v društvu in težji 
invalidi. Zelo pomemben pa je tudi želeni ter-
min koriščenja, saj se dogaja, da zelo pogosto 
v zimskih mesecih, ko je prijav izredno malo, 
koristijo kapacitete eni in isti invalidi. Pri tem 
pa je vsekakor interes Društva, da zasede vse 
termine, predvsem tudi v zimskem času. O do-
končni razporeditvi kapacitet je odločala soci-
alna komisija v januarju. Vsi prijavljeni kandida-
ti so bili o odločitvi komisije pisno obveščeni.

Koledar tekmovanj invalidov – 
športnikov v letu 2020

Športniki, ki imajo status invalida, se bodo lah-
ko v letu 2020 udeležili območnih tekmovanj in 
državnih prvenstev. Na slednje se bodo uvrstili, 
če bodo uspešni na območnih tekmovanjih.
Tekmovanja se bodo odvijala po naslednjem 
razporedu:
• šah moški posamezno – 1.2.2020 v Črnomlju
•  streljanje ženske in moški – 29.2.2020 v Lju-

bljani
• kegljanje moški – 28.3.2020 v Brežicah
•  ribolov moški – (datum še ni določen) v Ra-

dečah
•  balinanje ženske in moški – 9.5.2020 v Trbo-

vljah
• pikado ženske in moški – 10.10. v Hrastniku
• šah ekipno moški – 17.10.2020 v Sevnici
•  namizni tenis – igralci se uvrstijo na državno 

prvenstvo neposredno.
Želimo jim pridne vadbe in posledično dobrih 
rezultatov.

Območno tekmovanje v šahu - 
posamezno

Po koledarju športnega programa ZDI Slovenije 
za leto 2020 je v organizaciji Društva invalidov 
Črnomelj v začetku meseca februarja potekalo 
območno tekmovanje v hitropoteznem šahu.
Tekmovanje je potekalo v Malem Nerajcu v go-
stišču Balkovec in se ga je udeležilo 31 tekmo-
valcev. Vsled bolezni nekaterih šahistov iz na-
šega društva se je tekmovanja udeležil le Mirko 
Plaznik, ki je na devetih srečanjih dosegel dve 
zmagi, tri remiziral in štiri partije izgubil. Kar 
je dalo končno 24 mesto. Sicer se prizadeva-
mo, da bi v šahovsko sekcijo dobili nove člane 
kraljeve igre zato se nam pridružite na rednih 
treningih, ki se odvijajo v društvenih prostorih 
Društva upokojencev Litija, jerebova 3 in to 
vsak ponedeljek od 15 do 18 ure. Šahisti, vlju-
dno vabljeni, da se nam pridružite.

Državno prvenstvo slepih in 
slabovidnih oseb v hitropoteznem 

šahu za leto 2020
V Okroglem pri Naklem je potekalo državno 
prvenstvo slepih in slabovidnih oseb v hitropo-
teznem šahu za leto 2020. Tekmovanja se je 
udeležil tudi naš član šahovske sekcije Mirko 
Plaznik, ki je dosegel viden uspeh. Med 27 ude-
leženci je osvojil 11 mesto in osvojil pet točk od 
devetih odigranih srečanjih.
  Bojan KOREN
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TUDI IZOBRAŽEVANJE POVEZUJE…

Smrkastičen božič
Svet za medgeneracijsko povezovanje v 
občini Litija je v mesecu januarju 2020 
v sodelovanju z Osnovno šolo Gradec - 

njihovo dramsko skupino, v šestih krajevnih skupno-
stih organiziral medgeneracijska srečanja.
˝Smrkci˝ so uprizorili smrkastični božič in otrokom 
iz vrtcev učencem osnovnih šol, staršem ter dedkom 
in babicam polepšali dan in ustvarili nepozabno dru-
ženje. Da je bilo prijetno in enkratno, potrjuje nepri-
čakovano velika prisotnost na druženjih.
In kaj nam sporočajo iz posameznih sredin:

Smrkastičen božič za tri generacije
V ponedeljek, 20. 1. 2020, je gledališka skupina THe BLACk & WHITe THeATre z Oš gra-
dec gostovala v Oš gabrovka - Dole, in sicer v okviru medgeneracijskega povezovanja.
Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, ki s svojim predsednikom Karlom Lemu-
tom vodi aktivnosti za povezovanje generacij, je bil pobudnik prvih dogodkov v letu 2020 že 

v prvem mesecu leta, v januarju. Tako smo si 
v dvorani osnovne šole v Gabrovki lahko ogle-
dali gledališko predstavo Smrkastičen božič, in 
sicer v izvedbi gledališke skupine z OŠ Gradec, 
ki deluje pod vodstvom mentorice Tjaše Lemut 
Novak. Prva predstava je bila namenjena malč-
kom iz vrtca Čebelica, njihovim vzgojiteljicam, 
staršem, babicam in dedkom. »Priprave na bo-
žično praznovanje« si je tako ogledalo vseh pet 
oddelkov vrtca: eden z Dol pri Litiji in štirje iz 

Gabrovke, skupaj 68 otrok, 12 vzgojiteljic ter 20 drugih odraslih, predvsem babic in dedkov, starši 
so bili zaradi služb seveda v manjšini. Drugo predstavo pa so si ogledali še učenke in učenci od 1. 
do 5. razreda matične in podružnične šole (127), saj 
učenci z Dol še vedno prihajajo k pouku v Gabrovko, 
učiteljice in učitelji (9) ter pet babic. Vse prisotne je 
na začetku pozdravil tudi ravnatelj Igor Hostnik, vsa-
ko skupino pa tudi ga. Helena Perko, članica Sveta za 
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija.
Gostom se zahvaljujemo za obisk oz. nastop, šoli v 
Gabrovki za gostoljubje in vsem vpletenim za pomoč 
pri organizaciji, z željo, da bi bilo medgeneracijskih 
dogodkov čimveč, prav tako pa tudi obiskovalcev, ki jim je druženje namenjeno.  Anica RESNIK

Medgeneracijsko druženje z igrico Smrkastični božič na Polšniku
V ponedeljek, 20. 1. 2020, smo imeli na Polšniku prav poseben obisk.
Poklical nas je gospod Karlo Lemut iz Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, ki 

je predlagal, da nas na Polšniku obiščejo učenci 
OŠ Gradec, z mentorico Tjašo Lemut Novak in 
nam predstavijo igrico z naslovom Smrkastični 
božič.
Na srečanje smo povabili tudi starše ter babi-
ce in dedke. Z veseljem so se pridružili našemu 
»smrkatičnemu« dnevu. Po malici smo se zbrali 
v telovadnici, kjer nas je pozdravila gospa Tjaša 
Lemut Novak ter nam povedala, kako je igrica 
Smrkastični božič nastajala. Prepustili smo se 
igralski zasedbi OŠ Gradec, smrkcem, Gargame-
lu in Azraelu ter njihovem praznovanju božiča. 
Vsi smo uživali v prikupni predstavi, lepih kostu-

mih in čudoviti božični sceni ter glasbi. Smrkci so okrasili drevo in obdarili drug drugega, celo 
Gargamel in Azrael, ki sta v resnici dva velika lumpa, sta dobila božično darilo.
Ob koncu druženja smo v telovadnici pogostili babice, dedke, mamice in očke s kavico in piškoti, 
dekleta iz OŠ Gradec pa smo povabili v zbornico na pico. Lepo je bilo videti babice in dedke, ki 
so na srečanju objeli svoje vnuke. Lepo je bilo tudi opazovati, kako so se tri različne generacije 
družile na naši šoli v tem januarskem meglenem dopoldnevu.
Z gospodom Lemutom pa smo se dogovorili, da bomo tudi v prihodnje sodelovali in se mu obe-
nem iskreno zahvalili za zanimiv in zabaven obisk.  Katarina jUVAN

Smrkci na OŠ Vače
V telovadnici OŠ Vače, se je ponedeljek, 28.1.2020, raz-
legal veseli smeh smrkcev. Obiskala nas je šolska gledali-
ška skupina The black & white theatre iz OŠ Gradec, pod 
mentorstvom Tjaše Lemut Novak. Predstava, z naslovom 
Smrkastičen božič, je bila obogatena z glasbenimi in pev-
skimi vložki. Otroci iz vrtca Sonček in učenci POŠ Vače so 
navdušeno sledili zgodbi in ob koncu akterjem namenili 
navdušen aplavz. Tako smo zopet združili več generacij, 
igralci pa so prispevali k kulturnemu dogajanju v občini Li-
tija. Hvala gospodu Karlu Lemutu iz Društva upokojencev 
Litija, za organizacijo. Vida KRISTAN, vrtec Sonček.

Medgeneracijsko druženje
Že drugo leto zapored naša enota Taček v Hotiču sodeluje s Svetom za medgeneracijsko pove-

zovanje v občini Litija. V dogovoru s predse-
dnikom sveta, gospodom Lemutom, so nas v 
torek, 28. februarja, obiskali učenci osnovne 
šole Gradec ter njihova mentorica. Našim va-
rovancem so se v igralnici pridružili stari star-
ši ter si skupaj z njimi ogledali predstavo Smr-
kastičen božič, s poudarkom na prijateljstvu.
Naše sodelovanje pa se je v tem šolskem letu 
z omenjeno predstavo šele začelo. V marcu 
že načrtujemo ustvarjalne delavnice, ko pa 
bodo cvetele zdravilne rastline, pa še nabira-
nje le teh in pripravo namazov.
Za sodelovanje se vsem vpletenim zahvaljuje-
mo.  Mojca GROŠELj Radulović

Medgeneracijsko srečanje  
na POŠ Kresnice

28. januarja 2020 je našo šolo obiskala 
dramska skupina OŠ Gradec z mentorico Tja-
šo Novak Lemut. Skupina devetih deklet je 
zaigrala igrico z naslovom Smarkastični bo-
žič. Prestava je potekala v POŠ Kresnice. Na 
predstavo smo povabili otroke in vzgojitelje iz 
vrtca Kresnička, učence POŠ Kresnice, uči-
teljice, kuharico Marjano in dedke in babice. 
Torej se je srečalo več generacij. Učenci šole 
Kresnice so se zelo razveselili svoji dedkov in 
babic. Skupaj so si ogledali predstavo. Nato 
smo razredničarke povabile dedke in babice 

v učilnice, kjer so jim vnuki in vnukinje pripravili presenečenja. Učenci tretjega razreda so jim 
deklamirali in zaplesali. Nato so jim podarili risbice. Posebej veseli so bili tisti učenci, ki so šli 
lahko domov po pouku s svojimi starimi starši.  Angelca KOPRIVNIKAR

Medgeneracijsko srečanje na  
POŠ Jevnica

31.1.2020 nas je obiskala dramska skupina 
The black and white theatre z mentorico Tja-
šo Lemut Novak. Zasedba devetih deklet nam 
je zaigrala igro Smrkastičen božič. Učiteljica 
Tjaša je na začetku predstave gledalce sezna-
nila s tem, kaj je gledališki list, po končani 
predstavi pa so si ga učenci lahko tudi izde-
lali. Tako učenci kot učiteljice, smo z zanima-
njem sledili predstavi. Veseli smo bili obiska 
starejših učenk naše šole.

Darja RAjŠEK, Karlo LEMUT

V A B I L O
Vabimo vas na redni letni 

zbor članov Društva diabeti-
kov Litija in šmartno pri Litiji,

ki bo v sredo 11. marca 2020 ob 7.00 uri  
v veliki sejni sobi Občine Litija.

Gradivo za zbor članov je na vpogled  
v času uradnih ur na sedežu društva od 

04.03.2020 dalje. 

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, 
holesterola in trigliceridov

V društveni pisarni, v sredo, dne 04.03.2020 
od 8.00 do 10.00 ure.

Plavanje in vadba 
V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji, Plavanje in 
vadbo nadaljujemo pod strokovnim vodstvom 
skupaj z MDI, vsako sredo od 16.00 do 17.00 
ure.

Telovadba
Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom 
ob sredah ob 19.00 uri, v 
Športni dvorani Litija. Lahko 
se nam še pridružite, vablje-
ni. Karte lahko kupite pri va-
diteljici Klari Dev, v dvorani.

Pohodi
Skupaj z MDI vsak četrtek 
organiziramo pohode v naši 
bližnji in daljni okolici. Hodite 
na lastno odgovornost v pri-
merni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prija-
vite v društveni pisarni najka-
sneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode, za kate-
re je organiziran avtobusni 
prevoz, se morate prijaviti v 
društveni pisarni teden dni 
pred odhodom, z obve-
znim plačilom akontacije.
MAreC:
05.03.2020, Gabrovka–Bre-
zovo–Okrog (redni avtobus), 
Pavli jože;
12.03.2020,
Mengeš– Rašica (avtobus) 
prijava en teden pred 
odhodom, Groboljšek jože; 
19.03.2020,
Zagorje–grad Gamberg– 
Zagorje (avtobus),  
Hauptman Lojze; 
26.03.2020, Renke– 
Polšnik–Renke (avtobus),  
Groboljšek jože.

Kopanje
V Dolenjskih Toplicah, Ta-
laso Strunjan in šmarje-
ških Toplicah.
Nudimo vam nakup celo-
dnevnih kopalnih kart v vseh 

treh destinacijah, katere lahko koristite med 
tednom od ponedeljka do petka.

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

Plačilo članarine
Članarina za leto 2020 znaša 13,00 EUR. Po-
ravnate jo lahko v društveni pisarni v času ura-
dnih ur, v ponedeljek in sredo od 8. do 11. 
ure ali na Trr SI56 0311 0100 0021 983.

Društvo diabetikov Litija in Šmartno

Svet za medgeneracijsko povezovanje Občine 
Litija je med svojimi partnerji zaznal potrebo 
po izobraževanju na področju varovanja oseb-
nih podatkov. Z Rosano Lemut Strle iz Odve-
tniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle, ki je 
izpostavila zakonske poudarke v zvezi z zbira-
njem in varovanjem osebnih podatkov, so si 
na predavanju zbrani predstavniki društev in 
ustanov razjasnili kar nekaj dilem, s katerim se 
srečujejo pri delu z osebnimi podatki. 
Razvoj družbe, nove vsebine, nova zakonodaja 
od vseh aktivnih posameznikov in skupin terja 
prilagajanje in usklajevanje. Da smo kot posa-
mezniki pozorni, kdo ima naše podatke in za 
kakšen namen, je prav in koristno, predvsem 
pa odgovorno, da v t.im. virtualni svet ne poši-
ljamo nepotrebnih osebnih podatkov.
Tisti, ki, ki zaradi svoje dejavnosti sodimo med 
upravljavce s podatki, pa smo dolžni dosledno 
upoštevati zakonodajo. Gospa Lemut Strle je 

izpostavila načela Splošne uredbe o varstvu 
osebnih podatkov EU 2016/679 v več točkah. 
Najpomembnejše je gotovo načelo zakonitosti, 
kjer smo se zadržali najdlje. S ponazoritvami iz 
vsakdanjega življenja, z zastavljenimi vprašanji 
in dilemami, smo gotovo odpravili kar nekaj sivih 
področjih na področju objavljanja podatkov, 
zbiranja le-teh, se pogovorili o privolitvah in 
naših obveznostih znotraj ustanov. 
Izobraževanje je Svet za medgeneracijsko po-
vezovanje brezplačno ponudil vsem društvom 
in ustanovam Občine Litija. Korektna ter stro-
kovna izvedba razlag gospe Lemut Strle bo lah-
ko v pomoč sleherniku, ki se dnevno srečuje z 
uporabniki, razvito tehnologijo, zbiranjem po-
datkov in krmiljenjem med interesi dejavnosti 
in obveznostmi zakonodaje. GDPR ni več zgolj 
grozeč zmaj, pač pa vsakdanje dejstvo, ki nas 
spremlja v ‚naše dobro‘. 
 Andreja ŠTUHEc

Učenci tretjega razreda z babicami in dedkom.
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Servis in popravilo 
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po 
TIM-ECKART metodi

OD SEDAJ
TUDI

SERVIS 
HIBRIDNIH IN 

ELEKTRIČNIH 
AVTOMOBILOV

S

BLIŽJE LJUDEM, BLIŽJE K LJUDEM PODJETNIŠKI RISE LITIJA ŠMARTNO: IZOBRAŽUJEMO, 
POVEZuJEMO, PREDSTAVLJAMO!!!

DOPOLNITEV NOTRANJE PODOBE LITIJSKE CERKVE
V zadnjih dneh decembra, prav na božični večer, je dopolnitev svoje notranje podobe doživela 
tudi litijska cerkev. Čudoviti mozaik na steni prezbiterija, ki je delo jezuita p. Marka Rupnika in 
ponazarja jezusovo spremenjenje na gori, 
zdaj izjemno lepo dopolnjujejo nove se-
dilije s klopmi za ministrante in mizico za 
bogoslužne pripomočke. Ideja in izdelava je 
delo domačina Primoža Glavana. Ta je pri 
načrtovanju in izrisu upošteval značilnosti 
gotskega obdobja, ki ga zaznamujejo pred-
vsem zašiljeni loki, uporabljeni tudi v sa-
mem mozaiku. Upoštevati je bilo treba tudi 
dimenzije prostora in omejitev, da se s po-
stavitvijo sedilij čim manj zakrije Rupnikov 
mozaik. Oblika sedilij simbolično ponazar-
ja ključne linije litijske cerkve (zgornji del 
pročelja cerkve, štirje stebri, višji sredinski 
del). Klopi za ministrante so poenostavljena izpeljanka sedilij, mizica pa 
je narejena skladno s sedež nimi elementi. Vse je izdelano iz jeklenih in 
belo lakiranih cevi ter oblazinjeno na sedalnih delih, namenjenih župniku 
in ministrantom. Bistvo obiska cerkve je sicer sodelovanje pri zakramentu svete maše in notranja 
umiritev. Ob tem pa človek z veseljem pogleda še lepe kose opreme, ki estetsko dopolnjujejo 
prezbiterij cerkve sv. Nikolaja. Maja jURjEVEc

V četrtek, 6. februarja 2020, je 
na litijski enoti Centra za socialno 
delo Osrednja Slovenija – vzhod 

potekalo spoznavno srečanje strokovnih 
delavcev Centra, predstavnikov oddelkov 
za družbene dejavnosti Občin Litija in šmar-
tno pri Litiji ter predstavnikov nevladnih or-
ganizacij (MDI Litija – šmartno, rdeči križ 
Slovenije – Območno združenje Litija, Spo-
minčica – Alzheimer Slovenija) in institucij, 
ki v lokalnem okolju delujejo na področju 
zdravstva (patronažna služba Zdravstvenega 
doma Litija), šolstva (Osnovna šola Litija) in 
socialnega varstva (Dom Tisje, Zasavski VDC 
– enota Litija).

Organizatorka dogodka, 
Tina Drnovšek, koordina-
torka invalidskega varstva 
na centru za socialno delo 
Osrednja Slovenija – vzhod, 
ki pokriva tri enote centra – 
Domžale, Kamnik in Litijo, je 
v dobri uri druženja predsta-
vila svoje delo, aktualno za-
konodajo ter naloge, ki jih v 
okviru svojih pristojnosti na 

področju varstva invalidov 
izvajajo centri. Koordina-
torji invalidskega varstva 
so zaposleni na vsakem 
od 16 centrov za socialno 
delo po Sloveniji. Nanje se 
lahko posamezniki obrne-
jo z vprašanji o pravicah 
in obveznostih na podlagi 
predpisov s področja inva-
lidskega in socialnega var-

stva, pred-
vsem pa z 
v p r a š a n j i 
glede uvelja-
vljanja pravi-
ce do oseb-
ne asistence 
ali komuni-
kacijskega 
d o d a t k a . 

Prisotne sta nagovorili tudi direktorica centra 
za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, 
Andreja Rihter, in po-
močnica direktorice 
na Enoti Litija, Lucija 
Marolt.
V zaključni razpravi 
so prisotni poudarili 
pomembnost pove-
zave koordinatorja z 

lokalnim okolje in prepoznali nujnost skupnega 
sodelovanja pri prepoznavanju in zagotavljanju 
možnosti ter pomoči za uporabnike v lokalnem 
okolju.

Odprtje nove demenci prijazne točke
Predstavnik združenja Spominčica – Alzheimer 
Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri 
demenci, David Krivec je ob tej priložnosti litij-
ski enoti centra za socialno delo Osrednja Slo-
venija – vzhod slavnostno podelil naziv demenci 
prijazne točke. center je tako, poleg Doma Tisje, 
druga demenci prijazna točka v naši okolici.
Demenci prijazna točka je točka, ki je namenje-

na osebam z de-
menco, svojcem 
in vsem zapo-
slenim ter tudi 
vsem drugim v 
lokalni skupno-
sti. Na točko se 
osebe lahko obr-
nejo po informa-

cije, se seznanijo z načini in postopki usmerja-
nja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo 
poti domov. Zaposleni na točki imajo potrebno 
znanje in informacije o demenci, posredujejo in-
formacije, kam po pomoč in podporo, osebe z 
demenco in svojci pa na točki lahko dobijo infor-
macije tudi glede različnih storitev v skupnosti. 
Strokovne delavke centra so se v januarju ude-
ležile izobraževanja, ki ga je pripravilo združenje.

Na kratko o Zakonu o osebni 
asistenci, o osebni asistenci in 

komunikacijskem dodatku
Zakon o osebni asistenci, ki se je začel upora-
bljati s 1. januarjem 2019, v svoji vsebini, poleg 
nalog koordinatorja invalidskega varstva, opre-
deljuje tudi pravico do osebne asistence in ko-
munikacijskega dodatka.
Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh 
tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik 
ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje in-
validnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in 
izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in 
je enakopravno vključen v družbo. Namen oseb-
ne asistence je osebam z dolgotrajnimi telesni-
mi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi 
okvarami omogočiti možnosti in pogoje, da bi 
kljub različnim oviranostim lahko, enako kot 
drugi, polno in učinkovito sodelovala v družbi na 
vseh področjih življenja, imeli enake možnosti, 
večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno 
vključenost v družbo.
Upravičenec do storitev osebne asistence je 

oseba, ki zaradi svoje invalid-
nosti potrebuje pomoč pri ak-
tivnostih, vezanih na samostoj-
no življenje; je star od 18 do 65 
let; živi ali bi želel živeti sam ter 
potrebuje pomoč najmanj 30 
ur tedensko. Storitve osebne 
asistence v obsegu do 24 ur 
dnevno so storitve namenjene: 
osebni pomoči, pomoči v go-
spodinjskih in drugih dnevnih 
opravilih; spremstvo; pomoč 
na delovnem mestu in pri izo-
braževanju; pomoč pri komuni-
kaciji.
Omenjeni zakon ureja tudi pra-
vico do komunikacijskega do-
datka, t.j. pravica, ki se lahko 
dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi 
osebi, ki izmed storitev osebne 
asistence potrebuje samo po-
moč pri komunikaciji in sprem-
stvu. Za več informacij se lahko 
obrnete na center za socialno 
delo Osrednja Slovenija – 
vzhod, Enota Litija, Ljubljanska 
cesta 12, Litija.

cSD, enota Litija

V zadnjih mesecih se je podjetniški 
rISe razcvetel v zelo živahen ekosi-

stem, kjer se povezujejo mikro in mala pod-
jetja ter društva, obrtniki, kmetje in ostali. 
Poleg najema prostorov, smo pripravili tudi 
zanimive dogodke in predavanja. 
Ali veste, kakšni izdelki ter storitve so nam na 
voljo v naši lokalni skupnosti? Zelo spoštujemo 
in podpiramo lokalne kmetije, podjetnike, obr-
tnike, društva in druge aktivne ustanove. »lo-
kalno je zmagovalno« so redni predstavitveni 
dogodki v RISE-u, kjer lahko predstavite svojo 
zgodbo, dejavnost, svoje izdelke itd. Takšna je 
bila tudi predstavitev Domačije Paternoster in 

Zeliščne kmetije 
Hanuman. Ekipa 
RISE vam je na vo-
ljo za predloge in 
pomoč pri poveča-
nju prepoznavno-
sti. Kako to do ta-
kšne predstavitve 
si lahko preberete 
na www.rise.si

»Prevzemimo odgovornost za svoje zdravje in 
življenje« je bila zelo aktualna tema predavanja 
Martine Petrovčič in Janeza Batič. Zdravje je 
na prvem mestu, tako v poslovnem kot zaseb-
nem življenju. Predstavila sta različne načine sa-
mozdravljenja: Martina zdravljenje z eteričnimi 
olji, janez terapije s pranično energijo. 
Še vedno se 
nam lahko pri-
družite tudi na 
Jogi za pisar-
niške ljudi, ki 
je namenjena 
vsem, ki veči-
no dneva preži-
vite v pisarni in 
pred računal-
nikom. Poskrbite za bolj zdravo telo in počutje. 
joga se izvaja vsak teden, vabljeni. 
Za začetek uspešne poslovne poti je potreben 
dober poslovni model in nato še dober marke-
tinški nastop. 
Vse o poslovnem modelu je na predavanju pred-
stavil Andro goblon, ki se je že pred leti prvič 
srečal z oblikovanjem poslovnih modelov in to je 
bila zanj “ljubezen na prvi pogled”. Od takrat se 
aktivno ukvarja s področjem poslovnih modelov, 
tako projektno, kot s predavanji, delavnicami, pi-
sanjem člankov in svetovanjem. V tem času je 
opravil več kot 40 različnih delavnic, večinoma 
v Sloveniji, pa tudi v Grčiji, Gruziji in Rusiji. Nam 
pa je pripravil zanimivo in zelo koristno predava-
nje o uresničevanju podjetniških idej in o karier-
nih spremembah.

Kako pripraviti učinkovito marketinško strategi-
jo za pospeševanje prodaje je predstavila mag. 
Mateja Boldin Zevnik, strokovnjakinja na po-
dročju strateškega marketinga in oglaševanja. 
Mateja zase pravi, da deluje kot prvi usmerje-
valec po marketinškem ekosistemu, saj zaradi 

unikatne kom-
binacije znanj 
in izkušenj že 
po nekaj uvo-
dnih vprašanjih 
ugotovi, na ka-
teri stopnji je 
vaše podjetje, 
kaj potrebujete 
in kje začeti, da 

bo vaš marketing najbolj učinkovit. Na delavnici 
je predstavila, kako je za doseganje ciljev potre-
ben celosten pristop in da marketing ni enako 
Facebook. Da imamo Slovenci še vedno radi vse 
z domačega vrta je bilo razvidno iz zelo dobro 
obiskanega predavanja Aljaža Plankla. Zaupal 
nem je skrivnosti, kako lahko doma naravno in 
zdravo vzgojimo sadike, ter kako lahko pripravi-
mo zemljo na vrtu, ne da bi jo rabili vsako leto 
orati in prekopavati. Veseli smo, da so se na 
dogodek pripeljali obiskovalci iz cele Slovenije 
- vse od Tržiča, Vrhnike, Grosuplja, cerknice, 
Trebnja, Trbovelj in do Izlak. 
Preko evropskega projekta p-iris, smo predsta-
vili dobro poslovno zgodbo Adraža gaveza, ki je 
predstavil pot izgradnje znamke Mojacokolada.
si. Andraž se je že pri 18-tih letih podal v pod-
jetniške vode in njegova 
ideja, vztrajnost ter že-
lja po nečem drugač-
nem, so ga pripeljale do 
uspešne spletne trgo-
vine, ki ponuja izdelavo 
čokolad po meri, pred-
vsem 3D-čokolado v obliki Slovenije.
Ne ZAMUDITe: V prihodnjih mesecih smo pri-
pravili zelo zanimive dogodke s predavatelji in 
strokovnjaki mednarodnega kova. Na nas se z 
vprašanji o dogodkih obrača vedno več ljudi, 
zato vas obveščamo, da si vse informacije o 
aktualnih dogodkih lahko preberete ne spletni 
strani www.rise.si ali na facebook strani Podje-
tniški RISE. V kratkem bodo predavali še Tilen 
Travnik, Nastja kramer, Andrej Pešec, robi 
lavin in drugi. Zahvaljujemo se sponzorju, pod-
jetju gozdarstvo kastelic, še posebej se za 
vso izkazano podporo pri našemu delovanju za-
hvaljujemo gospodu Damjanu Kastelcu.
Lepo vas pozdravlja ekipa, Podjetniški RISE 
Šmartno Litija. Naredimo skupaj nov korak k 
pospeševanju lokalnega podjetništva! 

Gregor BERČON

NA ZALOGI TUDI: Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation, SUV, letnik 2020, 
prev. 550 km, bencinski motor, 1199 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik 
6 pr., siva kovinska barva, 16.890,00 €; Opel Corsa 1.2 edition, letnik 2019, 
prev. 5 km, bencinski motor, 1199 ccm, 55 kW (75 KM), ročni menjalnik (5 
pr.), bela barva, 12.999,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

BMW serija 1: 116i  let nik: 2012, prev. 
112626 km, bela barva, bencinski motor, 
1598 ccm, 100 kW (136 KM), ročni menjal
nik (6 pr.), KLIMA.

9.550,00 EUR

PeUGeOT 208 1.6 BlueHDi 75 Active 
letnik: 2016, teh. pregled 11/2020, prev. 117668 
km, bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 55 kW 
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.880,00 EUR
TOyOTA yaris 1.3 VVT-i RNB  let nik: 
2006, prev. 162143 km, srebrna kovinska 
barva, bencinski motor, 1298 ccm, 64 kW 
(87 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.180,00 EUR

OPeL Corsa 1.3 CDTI enjoy  let nik: 
2016, teh. pregled 7/2020, prev. 116474 km, 
bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 55 kW  
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.740,00 EUR

HyUNDAI i20 1.1 CRDi Premium  let
nik: 2016, teh. pregled 10/2020, prev. 73170 
km, bela barva, diesel motor, 1120 ccm,  
55 kW (75 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.770,00 EUR
ŠKODA Fabia 1.4 TDI Style  let nik: 2016, 
teh. pregled 9/2020, prev. 119800 km, srebrna 
kov. barva, diesel motor, 1422 ccm, 55 kW 
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.),  KLIMA. 

7.840,00 EUR
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SPOMINSKA SLOVESNOST V DRAŽGOŠAh

krI rešUJe žIVLJeNJA. MOJA krI – VArNA krI.
ZAMe, ZATe, ZA VSAkOgAr.

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

rkS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce,  
da se udeležijo krvodajalske akcije, ki bo 4. marca 2020 in  

5. marca 2020 od 7:00 do 13:00 ure v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji. 
krI je nenadomestljivo zdravilo,

pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni !

PREMIERA OPERETE KOVAČEV ŠTUDENT  
IN NEPOZABNO PRAZNOVANJE 45-LETNICE  

MoPZ POLŠNIK

DOBRE IN SLABE ODLOČITVE

45 let je minilo novembra lani odkar kulturne 
prireditve na Polšniku in po Sloveniji in po sve-
tu bogatijo pevci MoPZ Polšnik. Visok jubilej, 
katerega so hoteli obeležiti na drugačen način. 
In tako so uresničili njihovo dolgoletno željo, da 
bi še enkrat odpeli in odigrali opereto Kovačev 
študent, ki so jo prvič uprizorili na Polšniku pred 
32. leti. Ko smo imeli note in našli pianistko 
(kar ni bilo težko :) ), ko so bili pevci motivirani 
in ko smo določili datum premiere, so vaje po-
tekale v tako pozitivnem in delovnem vzdušju, 
da nihče ni želel manjkati. Smeha je bilo v obi-
lju, še več pa trdega dela in kar je bilo najbolj 
pomembno, pozitivne energije med celotno 
ekipo. Dan premiere se je hitro bližal in „stvari 
so se zložile“ kot pravimo, vse ob pravem času. 
Vzdušje v zaodrju je bilo odlično. Čeprav na 
generalki nismo 
blesteli, kar je bilo 
sicer dobro zna-
menje, med pevci 
ni bilo slutiti velike 
treme in nobene 
panike... Svojo na-
logo so vsi z odli-
ko opravili. Polna 
dvorana je bila 
navdušena in če-
stitke so se vrstile 
in vrstile. Res smo 
lahko ponosni na 
celotno ekipo, ki 
je na tem dogod-
ku publiki pokazala svojo resnično, pozitivno 
energijo, ki jih napolnjuje tudi izven odrskih na-
stopov. Njihovo prijateljstvo in spoštovanje je 
nekaj velikega. Čestitke vsem! In kdo vse smo 
sodelovali? Vlogo kovača Vlecimeha je odpel 
in odigral Aleš Bregar. Čeprav smo vedeli, da 
ima pevski talent, nas je presenetil še z mnogo 
drugimi. Njegova žena v opereti, Meta, je bila 
Vida Sladič, sicer tudi pevka cerkvenega zbora 
in članica Ljudskih pevk in godcev, ki je tokrat 
dokazala, da lahko tudi v tretjem življenjskem 
obdobju brez treme konkurira mlajšim pevcem. 
Po 32. letih se je že drugič v vlogo poštarja vži-
vel Anton Tori in se tudi „pomladil“ (pobarval 
lase). V čas študentskega pohajkovanja so se 
podali solisti Anton Lokar, jože Kos in Tomaž 
Vozelj in vidno je bilo, da jim izkušenj ne manj-
ka. Zbor pa so sestavljali: Slavko Kos, Berto Za-
vršnik, Anton jelenc, Stane Kmetič, Darko Re-
povž in Anton Korimšek. Kar 6 pevcev je po 32. 
letih zopet prepevalo opereto na polšniškem 
odru. Brez kovačevega študenta pa ne bi bilo 
operete, ne le na papirju, tudi na našem odru 
ne. Žiga Tori, umetniški vodja našega zbora, je 

skrbel, da so bile izvedbe glasbeno dovršene, 
ob tem pa smo spoznavali njegov izjemen igral-
ski talent v glavni vlogi janeza, kovačevega štu-
denta. Veseli smo tudi, da je našel svojo ženo 
Ano, katere prsti so plesali po tipkah klavinove, 
in skupaj sta usmerjala pevce k perfektnosti 
izvedb pesmi. Velik hvala obema! Hvala za pre-
danost in profesionalnost. Opereto je z odpeto 
pesmijo (na Dunaju) obogatila solistka Petra 
Kos. Biti režiser takšni odlični ekipi mi ni bilo 
težko. Mogoče kdaj kakšna pripomba, predlog, 
ideja za popestritev dogajanja na odru... Več 
pa ni bilo potrebno, ker so se vsi tako vživeli v 
svoje vloge, da se je kar iskrilo. Nov izziv zame 
in neprecenljiva izkušnja, za katero sem hvale-
žna vsem. Veseli smo bili, da se je povabilu od-
zvala Folklorna skupina javorje iz Šmartna, ki 

je večer popestrila 
s slovenskimi plesi 
in petjem. Hvala 
ga. Idi Dolšek in 
vsem plesnim pa-
rom. Praznovanja s 
pevci se je udeleži-
la tudi podžupanja 
ga. Lijana Lovše, ki 
je s spodbudnimi 
besedami nagradi-
la pevce. Za dovr-
šenost predstave 
so poskrbeli tudi 
ustvarjalci kostu-
mografije in sce-

ne. Zamislila sta si jo Slavko Kos in jože Kos. 
Dokončna izvedba pa je bila delo učencev OŠ 
Šmartno, z mentorico Brigito Škrabanja. Les je 
prispevalo Mizarstvo Kos, jože Kos, Velika Pre-
ska, za prevoz pa Mizarstvo Boštjan Medved, 
Mamolj. cvetilčne aranžmaje sta oblikovala 
Nadi in Berto Završnik. Kostumografinja in ma-
skerka je bila Katja Poznajelšek, ki je v zaodrju 
skrbela, da so vsi pravočasno urejeni prihajali 
na oder. Da pa je vse organizacijsko potekalo 
brez problemov je skrbelo še veliko ljubiteljev 
kulture na Polšniku. Več si lahko preberete na 
polsnik.si. Vsak dogodek je po svoje edinstven, 
nenadomestljiv, na nek način čudežen, ker se 
združi toliko srčne energije, ki preplavi vse, ki 
jo znajo sprejeti. In tako je bilo v soboto, 25. 
januarja 2020, v dvorani na Polšniku, ki se bo 
zapisal na prazen list bogate zgodovine naše-
ga zbora kot nepozabna izkušnja z iskrenimi 
in navdušenimi obiskovalci ter nastopajoči-
mi. Hvaležnost ne pozna meja. Dragi pevci, še 
na mnoga leta in naj se priprave na 50-letnico 
pričnejo! 
 Mateja SLADIČ Vozelj 

Ko sem se pogovarjala z 
znanko, ki jo je zadela srčna 
kap in je pristala na vozičku, 
sem bila nemalo preseneče-

na, ko mi je pripovedovala:
»Otroci so se odselili, mož mi je umrl, jaz 

pa sem se zaprla v stanovanje. Nisem odpr-
la sosedi, s katero sva se vsak dan družili in 
pili kavo, nisem šla v trgovino, ne k zdravniku. 
Opustila sem zdravila in si želela umreti.«

»Mi poveste kakšna zdravila ste jemali prej?«
»Imela sem visok pritisk in holesterol.«
»In potem ste se kar sama odločila in prene-

hala jemati zdravila?«
Nemo sem jo gledala, ko je pokimala in rekla:
»Zdaj vem, da je bila to napačna odločitev, 

takrat pa sem mislila, da je to najboljše zame.«
»Mhm, napačna odločitev,« sem tiho pono-

vila za njo.
Še sva govorili, še sem jo opazovala nebo-

gljeno in skrušeno, a misel nanjo mi ni dala 
miru.

Napačna odločitev!
Kdo ve, koliko je žalostnih, nesrečnih zgodb 

in življenj zaradi napačnih odločitev?!
Najbrž veliko. Preveč, da bi razmišljala o njih. 

Bolje bo, da vam povem zgodbo o slabih in do-
brih odločitvah, vi pa razmišljajte o svojih odlo-
čitvah. O dobrih in slabih.

Nek bogat podjetnik je bil znan po svoji 
ustvarjalnosti. A tudi po strogosti, molčečno-

sti, oziroma redkobesednosti. Med znanci je 
pogosto govoril, da se da vse povedati v enem 
stavku. Ko je to izjavo slišal novinar, ga je pro-
sil, če mu to dokaže. Uspešni podjetnik se je 
dolgo izmikal in branil, potem pa je le pristal 
na pogovor.

Takoj v začetku mu je novinar zastavil vpra-
šanje za katerega je menil, da mu bo moral po-
vedati kaj več. Vprašal ga je:

»Mi prosim poveste, kaj je skrivnost vašega 
velikega uspeha?«

Uspešnež ga je pogledal in odgovoril:
»Dve besedi.«
»Res? Kateri?«
»Dobre odločitve.«
»Kako pa sprejema-

te dobre odločitve?«
»Ena beseda.«
»Res? Katera?«
»Izkušnje.«
»Dobro. Kako pa 

ste jih pridobili?« je 
bil novinar že malce nejevoljen.

»Dve besedi.«
»Kateri?«
»Slabe odločitve,« je dejal podjetnik in za-

ključil svoj prvi in zadnji intervju.
Tako. To je zgodba o slabih in dobrih odloči-

tvah. Kratka, a razumljiva. Morda kot namig, da 
razmišljate o odločitvah v svojem življenju.

 Darinka KOBAL

Ob 78. obletnici dražgoške bitke je bila 
12.1.2020 v Dražgošah osrednja spominska 
slovesnost, ki predstavlja vrhunec 63. sklopa 
prireditev Po stezah partizanske jelovice. V 
Dražgošah se je na sončni dan zbralo več ti-
soč ljudi. Mnogi se na prireditev vračajo vsako 
leto, številni, pa jo izkoristijo tudi za rekreacijo. 
Tako se jih je tudi letos v veliko vas na področje 
jelovice odpravilo peš. Planinska društva so iz 
različnih krajev organizirala deset vodenih po-
hodov, 41 spominskega pohoda Po poti can-
karjevega bataljona s pasje ravni v Dražgoše, 
pa se je udeležilo 297 pohodnikov. Dražgoška 
bitka, je potekala med 9.in11. januarjem 1942, 
to je bila ena večjih bitk med drugo svetovno 
vojno v Sloveniji in je omajala mit o nepre-
magljivosti nemške vojske. V zgodovinskem 
spominu je bil to prvi veliki upor na naših tleh. 
V tej bitki je padlo devet partizanov. Nemci 
pa so potem pobili 41 domačinov in požgali  
vas.
»Ponovno je treba ponoviti besede dr. Franca 
Bučarja, da je Dražgoška bitka veličasten spo-
menik nezlomljivosti narodnega duha in volje 
do življenja v tistih razmerah, ko na obzorju ni 
bilo videti nobenega upanja za zmago nad zlom, 
imenovanim fašizem, je poudaril predsed nik 
organizacijskega komiteja Po stezah partizan-
ske jelovice Ladislav LIPIČ.
Na prireditvi je bil slavnostni govornik pesnik 
in dramatik Ervin Fritz, ki je več tisoč ljudem 
v nagovoru zbranim izpostavil pomen narodno 
osvobodilnega boja in dobrobiti socializma. Po-
sebej pa okrcal neoliberalni kapitalizem in s pe-
smijo pozval ljudi k prizadevanju za drugačno 
družbeno ureditev. Zbrani na slovesnosti so se 
spomnili, dogodkov, ki so se v Dražgošah doga-
jali pred 78 leti, »Bili so veliki časi in moramo 
se jih spominjati« je poudaril FRITZ in izpostavil 
tudi pomen partizanske umetnosti, ki je 75 let 
po koncu vojne skorajda edina še neposredna 
priča o narodnoosvobodilne boju. Ni čudno, da 
sodobni nasprotniki v svoji splošni popravljal-
nici zgodovine odrivajo in zamolčujejo to našo 
čudovito dediščino«, je dejal.

Dotaknil se je tudi povojnih pobojev in jih ozna-
čil za napako: »Pri nacističnih zavojevalcih ni 
bilo nič viteškega, samo brutalno prisiljevanje 
vsega prebivalstva, samo brutalno, neusmilje-
no nasilje, in tako ali še huje so ravnale njego-
ve pomožne, plačane policijske sile, slovenski 
kvizlingi. Kljub temu je prav, da partizanska 
stran povojne poboje teh zavojevalčevih po-
možnih policijskih sil obžaluje.« Spregovoril je 
o socialističnemu režimu in vseh dobrotah, ki 
jih je prinesel ljudstvu, a izpostavil tudi njego-
ve napake. »ki danes poskušamo podpreti levo 
družbeno paradigmo, je samoumevno, da je 
treba radikalni kritiki podvreči ne samo sedanji 
neoliberalistični, kapitalistični sistem, ampak 

kritizirati za nazaj tudi socializem in njegove 
napake« je izpostavil.
Socializem v jugoslaviji se je tako izrodil, da 
sta bili ogroženi slovenska nacionalna svoboda 
in neodvisnost. Iz jugoslavije je bilo zato čim 
prej izskočiti, a smo se kot je ocenil FRIZ, rešili 
iz slabega še v hujše. »Da je sedanja Slovenija 
uresničevanje sanj stoletij in tisočletij, je zgolj 
govorniško pretiravanje, kajti znameniti osa-
moosvojitelji so z osamoosvojitvijo izvedli tudi 
protirevolucijo, to se pravi restavracijo kapita-
lizma.

Tako je vsa družbena lastnina postala plen. 
»Zdaj dopuščamo razprodajo vsega, kar ja bilo 
ustvarjeno. Dopuščamo svobodno delovanje 
domačim in tujim grabežljivcem« je izpostavil 
FRITZ in dodal, da so delavci, socialistični sa-
moupravljalci, postali delojemalci, prisiljeni v 
mezd ne odnose. Hkrati so slovenski delavci, 
kot je prepričan Fritz ostali brez svoje glavne 
politične opore vse do ustanovitve stranke Le-
vice.
Slovenci visoko cenijo solidarnost in enakost 
ter jim je veliko do tega, da lahko delajo, da za 
pošteno delo in znanje tudi pošteno zaslužijo. 
»Zato zahtevamo državo, ki nam bo zagotavlja-
la človeka vredno življenje,« je izpostavil FRITZ, 
ki je prepričan, da partizanska generacija in 
njen boj pomenita tudi za sedanjo generacijo 
zgled človečnosti in navdih v prizadevanjih za 
narodni obstanek in človeka vredno življenje. 
Kot je poudaril, »zasebna tržna ekonomija, 

gospodarstvo, ki diktira državnim oblastem 
sumljive zakone, oblasti, ki gojijo sistemsko 
korupcijo, ki so razprodale nacionalno boga-
stvo, nekdaj skupno last in ki hlapčujejo tujim 
interesom in interesom bogatih, oblasti, ki 
drsijo v fašizacijo ne morejo več zagotavljati 
blaginje.«
Ob zaključku pa je s pesmijo EPP kantata na-
povedal prizadevanja za delavsko samoupra-
vo in ljudi pozval: »Vsi vi, ki živite v kloaki, le 
vkup z nami, z nami ububožana vas, z nami 
študentje, profesorji, pesniki, strokovnjaki, 
prihaja naš čas. Iz naše nesreče vsakdanje 
prežijo na svet naše sanje. Spremenile se 
bodo v dejanje. Združimo svoje sile solidarno. 

Solidarno bomo stali in obstali, matretirati nas 
bo postalo nevarno. Vladajoči, glejte kako bo-
ste ravnali z nami.«
Fritzevim besedam so v Dražgošah, kjer je bil 
vrhunec 63. sklopa prireditev Po stezah par-
tizanske jelovice, prisluhnili tudi predstavniki 
različnih političnih strank in države. Med njimi 
so bili predsednik republike Borut Pahor, pred-
sednik državnega zbora Dejan Židan, minister 
za obrambo Karel Erjavec, ministrica za infra-
strukturo Alenka Bratušek in župan mestne 
občine Ljubljana Zoran jankovič, ki so se s 
polaganjem venca poklonili padlim v dražgoški 
bitki. 
 ciril GOLOUH

Prihod častne straže proti spomeniku.

Pogled na sam spomenik v Dražgošah.

LILIN VRTILJAK
V Lilinem vrtiljaku se je do-
gajalo, čaralo, ustvarjalo, 
snovalo … prav na predbo-
žični dan so se v Mladin-
skem centru Litija s svojimi 

likovnimi deli predstavili učenci osnovnih šol iz 
Litije in Šmartna pri Litiji in Gimnazije Litija, ki 
so sodelovali na Likovni ustvarjalnici, v organi-
zaciji društva Lila.
Marija Urankar Murn je očarala s samostojno 
likovno razstavo, otvorjeno dne 11.12. 2019, v 
prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, ki se 
je zaključila prav v tem tednu. 
Vse sekcije Lile so aktivne, ustvarjalne in vedno 
v akciji. Tedensko poteka več likovnih delavnic 
in sicer kiparska z mentorjem mag. Zoranom 
Pozničem, akad. kiparjem, delavnica akvarela 
z mentorjem Romanom Kovačičem, grafična 
delavnica z mentorjem jožetom Potokarjem, 
cici Lila ustvarja z mentoricama Anito Vozelj 
in Dani Kunc, ki je tudi mentorica najmlajših 
članov, sekcije Mala Lila.
Enkrat mesečno poteka literarna delavnica v 
sodelovanju z jSKD Litija, ki jo vodi Stanka Hra-
stelj, priznana pesnica in pisateljica. Člani Lila 
piše bodo sodelovali z recitalom na prireditvi 
ob slovenskem kulturnem prazniku, v muzeju, 
8. 2. 2020. 

6. 2. 2020 je svojo samostojno razstavo posta-
vil na ogled Billy Mehle, v Baru Slice of Life, v 
Ljubljani.
Foto in video sekcija bo imela 15. 2. 2020, ob 
9.30 uri v ateljeju Lila predstavitev kamere lu-

knjičarke, kamor prijazno vabimo vse, ki vas 
to zanima. Prijavite se lahko v ateljeju Lila, Trg 
na Stavbah, v sredo, 12.2.2020, od 18.00 do 
20.00 ure.
In Lilin vrtiljak se vrti … vrti naprej … nastajajo 
nove umetnije, rojevajo se novi izzivi … do pri-
hodnjič!

Aleksandra KRNc



Tiho sedaj si odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustila
le lepe spomine.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga

ANGELCA ŽIBErt
22.4.1945 – 27.1.2020

iz Vač

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za izrečene 
besede sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala Domu Tisje za 
oskrbo in nego, pevcem, trobentaču, gospodu Kolencu za poslovilne 
besede in gospodu župniku za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni

Tvoj dih je zastal
in ti si zaspala
in v naših srcih
boš vedno ostala.

ZAHVALA
V 93. letu nas je zapustila mama, babica in teta

ZOFIJA RAMOVEŠ
rojena Grom 
iz Polšnika

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in sodelavcem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi gospodu župniku  
Janezu Jesencu in vnukinji Mojci za poslovilni govor. Hvala pevcem 
in trobentaču. Zahvaljujemo se tudi dr. Benedičiču za vso pomoč in 
osebju Doma Tisje za vso skrb in nego. 

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Po kratki in hudi bolezni nas je zapustila  

draga mama, sestra in teta

MErCEDES SNEŽIč
Roj. Tomažič iz Litije, zadnja leta preživela  

z družino v Portorožu

Na zadnjo pot smo jo pospremili v Piranu, 31.1.2020.
Iskrena hvala vsem sorodnikom in prijateljem za izrečena sožalja 

in darovano cvetje.
 

Žalujoči:
Sin Jože z družino in sestra Marta z družino

Skozi vrata rojstva
pridemo v to tujo deželo prebivat,
skozi vrata smrti gremo v neznano
večnost počivat.
            (A.M. Slomšek)

ZAHVALA
V 99. letu se je tiho poslovila od nas naša draga mama,  

stara mama, prababica, teta in tašča

GABRIJELA PODBEVŠEK
24.3.1921 – 22.1.2020

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za darovane svete maše, cvetje, 
sveče in izrečena sožalja. Še posebej pa velja zahvala dr. Ejupiju,  
dr. Kranjcu ter patronažni sestri Sandri, ki ji je z vsakodnevnimi obiski 
vlivala pogum in ji lajšala bolečine, za vse spodbudne besede, ki so bile 
namenjene nam in mami Eli v času bolezni in slovesa, ter gospe Miji 
za nesebično pomoč pri negi v zadnjih letih. Iskrena hvala gospodu 
župniku Jožetu Tomšiču za duhovno oskrbo in lepo opravljen obred, 
pevcem, trobentaču, pogrebni službi KSP Litija in vsem, ki ste našo 
mamo Elo pospremili k njenemu zadnjemu počitku.

Vsi njeni

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in dedek

ILIJA KELAVA
13.9.1954 – 23.1.2020

Po dolgi borbi s hudo boleznijo, je le ta na koncu bila močnejša in tebe 
nam vzela. Hvala gospodu župniku in vsem, ki ste našega Ilijo pospremili 
na njegovi zadnji poti, ki ste nam s stiskom rok dali vedeti, da nismo sami 
v teh težkih trenutkih. Posebna zahvala našim res bližnjim prijateljem, 
družinama Mandić in Barukčić, ki ste nam bili v veliko pomoč. Hvala tudi 
vsem ostalim, ki ste nam bili v podporo in nam kakorkoli pomagali.

Vsem še enkrat iskrena HVALA.

Žalujoči: žena Ana, sin Mario, hčerka Sanja z družino  
in ostalo sorodstvo
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Tesarstvo Hribar
Hribar Roman s.p.

Polšnik 7,
1272 Polšnik

V podjetju Tesarstvo Hribar smo se odločili,  
da širimo našo ekipo, zato zaposlimo nove člane!

Zaposlimo: 
• tesarja
• mizarja monterja
• krovca
• kleparja
• ali pa pomožnega delavca

Če Vas zanima delo in imate izkušnje iz tega 
področja nas kontaktirajte na tel. 041-412-210.

Če izkušenj nimate, ste se pripravljeni učiti, 
lahko vseeno pokličete.

Hvala, ekipa Tesarstvo Hribar.

Gsm: 041/412-210

DOMAČIJA SPOMINOV SAMEC IN LIKOVNE IZKUŠNJE

TeMATSkI VeČerI V žUPNIJI kreSNICe
PREDAVANJE DR. ANTONA PERDIhA O IZVORu SLOVENCEV

Domačija spominov se nahaja na obrobju majhne in prijazne 
vasice Gradišče pri Litiji. S svojo lego gleda v dolino krajev Li-
tije in Šmartna pri Litiji na eni strani ter na drugi proti Dolenj-
ski in nje zelenih gričev. Ti valovijo pred opazovalcem ali pa se 
kot posamični zeleni otočki pojavljajo ob letnih časih, ko leže 
v dolino utrujena megla k nočnemu počitku. Najlepši trenutki 
so jutranje opazovanje njenega spanca, ki narekuje mehkobo 
puhastega morja ter prebujanja in vztajanja meglic. 
Trenutki večnih spominov 
so ujeti v tematske razstave 
predmetov in fotografij, pred-
vsem iz časa, ki ga koprena 
preteklosti megli in jo je za 
vsakega obiskovalca čar odgr-
niti, se spomniti, primerjati s 
sedanjosto in njih smotrnostjo 
tudi uporabnost. Nekdaj ne-
pogrešljivi predmeti v kuhinji, 
kopalnici ali delavnici, na potovanjih ali pri planinskih podvigih, 
nosijo toplino in energijo prednikov, nas nagovarjajo in pripove-
dujejo vsak svojo zgodbo.
Pred dobrim letom dni so zaključili z obnovo dodatnega pro-
stora hiše v hiši, namenjenega tako druženju kot in pred-
vsem likovnemu ustvarjanju. Domačijo spominov je sin Mar-
ka in Malči Samec obogatil z možnostjo ogleda likovnih del, 
slik in objektov, nastalih v zadnjih dveh desetletjih, s tem pa 
domačiji še dodal vrednost ogleda. Odprl je vrata likovne-
ga ateljeja, kjer ustvarja različna likovna dela in se poigrava 
s tehnikami slikarstva realizmu podobnih slik, ki prehajajo 
v čisto abstrakcijo. Slike kot take lahko v marsikomu vzbu-
dijo željo po spoznavanju globjega v likovnem svetu. S tem 
namenom lahko obiskovalec poleg ogleda slik tudi sam po-
izkusi odslikati likovno delo. Lahko se preizkusi v mešanju 

barv, nanašanju le teh s čopičem, slikarsko lopatko ali celo s  
polenom. 
Likovni atelje v domačiji spominov kjer potekajo delavnice likov-
nih izkušenj so namenjene vsem, ki si želijo v življenju ustvariti 
vsaj eno lastno likovno delo oz. sliko, a niso nikoli zbrali poguma 
ali si vzeli čas in se zgolj prepustili ustvarjanju videnega, mehko-
be trat pred hišo ali stare jablane, rumenega sonca, ki upre se v 
kozolce in zelene livade, njih raznolikost cvetov, jutranjih meglic 
ali se zgolj prepustiti domišljiji, da jih za roko odpelje v slikovit 
svet umetnosti. Seveda posameznik ali skupina ne bodo pre-
puščeni sami sebi. Vodil, stregel in asistiral jim bo diplomirani 
slikar jur Samec in razložil vse, kar je dobro vedeti za nastanek 
likovnega dela oz. slike za katero smo prepričani, da bo našla 
prostor na eni izmed vaših domačih sten. Domačija spominov je 
za obiskovalce tradicional- 
no odprta v času vsakolet-
nega jablaniškega po hoda, 
čez leto pa po vnaprejšnjem 
dogovoru.
Atelje jura Samca si je mož-
no ogledati prav tako ob 
vnaprejšnjem dogovoru in 
obisku Domačije spominov. 
Za delavnice likovne izkušnje 
jurArtExperience, tako indi-
vidualne kot skupinske, so zaradi vseh priprav, uspešnosti konč-
nega izdelka in vašega zadovoljstva, mogoče le po vnaprejšnjem 
dogovoru in uskladitvi po emailu: jurartexperience@gmail.com 
ali telefonu: 00 386 41 462 351. 
jurArtExperience vam ponuja enkratno izkušnjo o katerih lahko 
izveste več tudi na povezavah: 
facebook.com/jurartexperience
instagram.com/jurartexperience  jur SAMEc

LITIJSKA PROSTOVOLJKA Z NAZIVOM PROSTOVOLJEC  
ZASAVSKE REGIJE 2019 

Foto: BRANKO KLANČAR

Januarja se je s svečano podelitvijo nazi-
vov zaključil natečaj Prostovoljec zasavske 

regije 2019, ki ga v sodelovanju z vsemi štirimi občinami 
zasavske regije in Slovensko Filantropijo izvaja regio-

nalni center NVO. Na svečani  
podelitvi so bili najzaslužnej-
šim prostovoljcem, prosto-
voljkam in organizacijam iz za-
savske regije podeljeni nazivi 
Prostovoljec zasavske regije 
2019 in Prostovoljska organi-
zacija zasavske regije 2019.
Letos so nazive Prostovoljec 
zasavske regije 2019 prejeli 
prostovoljci in prostovoljke po 
posameznih občinah. Iz občine 
Litija je naziv Prostovoljec zasa-
vske regije 2019 prejela gospa 
Marjeta Mlakar Agrež, ki de-
luje na področju oskrbe oseb z 

motnjo v duševnem razvoju. Njeni kolegi pravijo: »Da je v Litiji 
in Šmartnem poskrbljeno za to ranljivo ciljno skupino je zaslu-

žna predvsem ona. Nešteto prostovoljnih ur naredi v popoldan-
skem času za izvajanje različnih programov, ki se izvajajo preko 
Društva Sožitje litija in Šmartno. Prizadeva si predvsem za ti-
ste, ki niso vključeni v nobeno obliko institucionalnega varstva, 
za tiste ki so prepuščeni sami sebi.«
Gospe Marjeti Mlakar Agrež se is-
kreno zahvaljujemo za njen trud in 
ji čestitamo za prejem naziva Pro-
stovoljec zasavske regije 2019. 

Brezplačna usposabljanja - 
vklju čite se v NVO  

s potencialom 2020-2021
Nevladne organizacije iz zasa-
vske regije vabimo, da se vklju-
čite v program NVO s potencialom 2020-2021, v katerem 
vam bodo brezplačno na voljo različna usposabljanja in pri-
lagojena individualna podpora pri razvoju in krepitvi vaše 
organizacije. Več informacij na www.consulta.si, kristijan.
adamlje@consulta.si ali na telefonski številki 059 927 619. 
Prijave v program NVO s potencialom zbiramo do 29.2.2020.  
NVO s potencialom - Dajte vaš NVO v višjo prestavo!
  Kristijan ADAMLjE

januarski tematski večer je bil posvečen izvoru Slovencev. Dr. Anton Perdih je doktor ke-
mijskih znanosti, avtor ali soavtor preko 200 znanstvenih člankov s področje kemije. Od 
upokojitve dalje raziskuje na področju matematične kemije ter se ukvarja z raziskavami 
izvora Slovencev ter drugih Evropejcev. V obširnem predavanju smo izvedeli, kaj so to raz-
lične haploskupine in odstotki le teh pri Slovencih ter tudi drugih evropskih prebivalcih. Za 
pomoč pri organizaciji večera se lepo zahvaljujemo gospe Marijeli Lebinger, ki je poskrbela 
tudi za pogostitev, ki je sledila omenjenem predavanju.  Leonida RAZPOTNIK



Tiho sedaj si odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustila
le lepe spomine.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga

ANGELCA ŽIBErt
22.4.1945 – 27.1.2020

iz Vač

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za izrečene 
besede sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala Domu Tisje za 
oskrbo in nego, pevcem, trobentaču, gospodu Kolencu za poslovilne 
besede in gospodu župniku za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni

Tvoj dih je zastal
in ti si zaspala
in v naših srcih
boš vedno ostala.

ZAHVALA
V 93. letu nas je zapustila mama, babica in teta

ZOFIJA RAMOVEŠ
rojena Grom 
iz Polšnika

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in sodelavcem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi gospodu župniku  
Janezu Jesencu in vnukinji Mojci za poslovilni govor. Hvala pevcem 
in trobentaču. Zahvaljujemo se tudi dr. Benedičiču za vso pomoč in 
osebju Doma Tisje za vso skrb in nego. 

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Po kratki in hudi bolezni nas je zapustila  

draga mama, sestra in teta

MErCEDES SNEŽIč
Roj. Tomažič iz Litije, zadnja leta preživela  

z družino v Portorožu

Na zadnjo pot smo jo pospremili v Piranu, 31.1.2020.
Iskrena hvala vsem sorodnikom in prijateljem za izrečena sožalja 

in darovano cvetje.
 

Žalujoči:
Sin Jože z družino in sestra Marta z družino

Skozi vrata rojstva
pridemo v to tujo deželo prebivat,
skozi vrata smrti gremo v neznano
večnost počivat.
            (A.M. Slomšek)

ZAHVALA
V 99. letu se je tiho poslovila od nas naša draga mama,  

stara mama, prababica, teta in tašča

GABRIJELA PODBEVŠEK
24.3.1921 – 22.1.2020

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za darovane svete maše, cvetje, 
sveče in izrečena sožalja. Še posebej pa velja zahvala dr. Ejupiju,  
dr. Kranjcu ter patronažni sestri Sandri, ki ji je z vsakodnevnimi obiski 
vlivala pogum in ji lajšala bolečine, za vse spodbudne besede, ki so bile 
namenjene nam in mami Eli v času bolezni in slovesa, ter gospe Miji 
za nesebično pomoč pri negi v zadnjih letih. Iskrena hvala gospodu 
župniku Jožetu Tomšiču za duhovno oskrbo in lepo opravljen obred, 
pevcem, trobentaču, pogrebni službi KSP Litija in vsem, ki ste našo 
mamo Elo pospremili k njenemu zadnjemu počitku.

Vsi njeni

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in dedek

ILIJA KELAVA
13.9.1954 – 23.1.2020

Po dolgi borbi s hudo boleznijo, je le ta na koncu bila močnejša in tebe 
nam vzela. Hvala gospodu župniku in vsem, ki ste našega Ilijo pospremili 
na njegovi zadnji poti, ki ste nam s stiskom rok dali vedeti, da nismo sami 
v teh težkih trenutkih. Posebna zahvala našim res bližnjim prijateljem, 
družinama Mandić in Barukčić, ki ste nam bili v veliko pomoč. Hvala tudi 
vsem ostalim, ki ste nam bili v podporo in nam kakorkoli pomagali.

Vsem še enkrat iskrena HVALA.

Žalujoči: žena Ana, sin Mario, hčerka Sanja z družino  
in ostalo sorodstvo

1    MAJ 2017 ŠOLSTVO  /  KULTURA
Veseli s tabo smo živeli,
žalostni, ker te več ni…
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka

VUKOSAVA MIHAJLOVIĆA
16.11.1954 – 25.1.2020

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče, stisk rok in izrečena sožalja. 
Še posebej se zahvaljujemo oddelku diabetes v UKC Ljubljana 
za požrtvovalno lajšanje njegovih poslednjih ur. Zahvaljujemo se 
tudi gospodu svešteniku Danijelu Nikoliču za lepo izveden pogreb 
in pogrebni službi KSP Litija. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam 
nesebično pomagali in nam stali ob strani, pa vas nismo posebej 
imenovali. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Dobrinka, hčerki Jelica in Jasna z družinama  
ter vsi njegovi

ZAHVALA
Zapustila nas je draga žena, mami, tašča, babica in prababic

MArIJA BrAtKOVIč
rojena Kovač

19.7.1934 – 7.1.2020
iz Sitarjevca, Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala Domu Tisje (enota Šmelc) 
za nego in oskrbo v njenih zadnjih letih življenja. Prav tako zahvala  
g. župniku, pevcem in KSP Litija za korektno izveden obred.
Ohranite jo v lepem spominu.

Slavko, Daniela in Marjan z družinama, vsi njeni

ZAHVALA
Po krajši, hudi bolezni nas je v 90. letu življenja zapustila

METODA BAUS
rojena Ponebšek

20.6.1930 – 4.2.2020
iz Litije

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu  
na litijskem pokopališču dne, 7. februarja 2020.

Žalujoči vsi njeni.

Prazen dom je in dvorišče,
nase oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina je v nas,
srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

 ALOJZIJ AVSEC
20.6.1937 – 16.1.2020

Iz Kresniškega Vrha

Ob boleči izgubi dragega moža, atika, ata in tasta se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, 
sokrajanom ter vsem ostalim za izrečena sožalja, sočutje, sveče 
ter svete maše. Hvala gospodu župniku Božidarju Ogrincu za lepo 
opravljen pogrebni obred, pogrebni službi KSP Litija, pevcem, 
trobentaču, pogrebcem in Jožetu Ostrežu za ganljiv govor.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Slavka, sin Štefan, sin Marko z ženo Andrejo, hči 
Metka z možem Vanetom ter vnuki Robi, Nina, Sara, Lara, Nik

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umrejo.
Le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.

ZAHVALA

PAVLA RAZORŠEK
25.12.1934 – 15.1.2020

Ob boleči izgubi naše mame, tašče, babice in prababice se za hval
jujemo vsem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in iskren stisk rok. 
Hvala osebju Doma Tisje enota Litija za vso skrb v času bivanja,  
g. duhovniku Jožetu Tomšiču za zadnjo popotnico in poslovilni 
obred. Hvala sosedom in vsem, ki ste jo spremljali na zadnji poti in 
pripravili to dostojno slovo.

Ohranimo jo v lepem spominu.

Žalujoči: sin Zvone in hčerka Darja z družinama

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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame in babice

FrANčIŠKE ŽONtA
rojene 4.6.1933

Strmec 8, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma Tisje za vso pomoč in podporo, ki 
ste jo vrsto let nudili v domačem okolju, zadnje mesece njenega življenja 
pa v Domu Tisje in patronažni službi ZD Litija. Hvala vsem, ki ste jo v 
času njenega življenja spoštovali, spremljali, imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu. Zahvaljujemo se gospodu župniku Robertu Hladniku 
za darovano sveto mašo, pogrebni službi Novak in gospodu Vladimirju 
Oblaku za poslovilne besede.

Iskrena hvala sorodnikom, sodelavcem, sosedom in prijateljem,  
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

ZAHVALA

IVICA NADJFALUŠI
4.6.1967 – 5.1.2020

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in drugo pomoč. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Smrt vsega ne vzame...
Spomin za vedno ostane...

V SPOMIN

Hvala vsem, ki se ju spominjate.

Vsi njuni

"Babi ni nikjer več na svetu,
samo še v naših srčkih."

ZAHVALA
Po hudi bolezni je mirno odšla naša draga žena,  

hči, mami in babi

MARINA PUCELJ
18.11.1961 – 15.1.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sodelavcem, sovaščanom in 
znancem za sočutne besede, tople objeme in stiske rok, za darovano 
cvetje, sveče in prispevke, ki smo jih namenili porodnišnicama 
Ljubljana in Trbovlje. 

mož Bogdan, mama Marija, sin Davor z Anjo, hči Saša z Anžetom 
ter vnuki Mark, Nik in Jan

Ko za vedno zaspiš,
se nikoli več ne zbudiš.
Beseda tvoja v nas živi,
med nami si, med nami si.

ZAHVALA
V 80 letu življenja nas je zapustil naš dragi mož, oče,  

dedek in pradedek

DUŠAN BILBIJA st.
iz Ponovič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala dr. Kolšku 
za dolgoletno zdravljenje in dr. Kranjcu ter patronažni sestri Karmen 
za obiske na domu. Hvala g. župniku za opravljen pogrebni obred, 
pevcem, pogrebni službi KSP Litija in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Pepca, sinova Mladen in Dušan ml. z družinama

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.

ZAHVALA

MARIJA PRELOGAR
6. 9. 1933 – 26. 1. 2020

Iz Gobnika, Gabrovka

Ob izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče ter 
maše. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju ZD Litija, še posebej 
patronažni sestri Mateji Okrogar ter gospodu župniku in Heleni Perko 
za poslovilni govor.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

MARIJA 
FIRM

rojena BERVAR 
9.9.1960 – 9.10.2009

 DOMINIK 
BERVAR

11.5.1935 – 5.1.2017

Pred 40 in 10 leti
zapel je zvon,
Vama v slovo…
Poln bolečin, ostaja spomin,
ki je poveličevan
in večen, saj pogosto
potuje od spomina do spomina.

V SPOMIN

in

iz Litije, Graška c.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njunem grobu.

sin Polde, hčerki Vera in Mija z družinami

PAVLA 
BOKAL

LEOPOLD 
BOKAL
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USPEŠNO IZPELJANO POLAGANJE VIŠJIh PASOV  
IN PRVA TEKMA STA POD STREhO

KEMPO ARNIS
V soboto, 1. februarja, smo imeli v 
Novem mestu državno tekmovanje. 
Člani našega litijskega kluba so bili 
zelo uspešni. Posebej naj omenim, 

da je za takšno tekmovanje potrebno preživeti ne-
skončno število ur na tatamiju in pridno trenirati. 
Tekmovanja se namreč ne more udeležiti vsak, ki 
bi hotel, pač pa more pred tem pokazati zadovolji-
vo znanje in osebno zavzetost. 
Prvi del tekmovanja je bil namenjen najmlajšim, 
ki so se pomerili v prikazovanju tehnike, kihon in 
kate. Ta del tekmovanja je bil namenjen predvsem 
mlajšim članom našega kluba. Drugi del tekmova-
nja je bil namenjen borbam. Tu so naši člani po-
kazali vso paleto znanja, poguma in vzdržljivosti. 
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem. Iz seznama 
lahko razberete, da je najmlajši štel le nekaj let 
in osvojil prvo mesto. Njegova mamica, ki je bila 
najstarejša od tekmovalk, pa drugo mesto. Bravo! 

kATA/kIHON
Jan Zevnik 1. mesto KIHON: Mlajši cicibani rojeni 
2013./2012 -25kg
Ivan kadunc 2. mesto KIHON: Mlajši cicibani ro-
jeni 2013./2012 -25kg 
Maks Perme 2. mesto KATA Mlajši kadeti: rojeni 2009./2008 -40 kg
Aljoša Semenič 3. mesto KIHON: Mlajši cicibani rojeni 2013./2012 -25kg
Jakob grošelj 3. mesto KATA: Mlajši cicibani rojeni 2013./2012 -25kg

kUMITe/BOrBe
Maks Perme 1. mesto KUMITE Mlajši kadeti: rojeni 2009./2008 -40 kg
Mateja Boldin Zevnik 2. mesto KUMITE Seniorke: rojene 2001 in starejši +60 kg
kaja žurga 2. mesto KUMITE Starejše kadetinje: rojene 2007./2006 -45kg
Ana gradišek 3. mesto KUMITE Starejše juniorke: rojene 2003./2002 +60 kg
Domen Dobravec 3. mesto KUMITE Starejši kadeti: rojeni 2007./2006 do +60 kg
eva Dremelj 3. mesto KUMITE Starejše kadetinje: rojene 2007./2006 +55 kg 
erik žurga 3. mesto KUMITE starejši cicibani rojeni 2011./2010 +45kg
Val Dremelj 3. mesto KUMITE starejši cicibani rojeni 2011./2010 -45kg

Aco jERANT

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK DRUGI V KENIJI, ŠEŠKO USPEŠEN V AVSTRIJI, 
PIA IN TINA ZNOVA NA ZMAGOVALNIh STOPNIČKAh

Potem, ko so igralci TK AS LITIjA skupaj osvojili kar tri naslove državnih prvakov in dva naslova 
državnih podprvakov, nadaljujejo z odličnimi nastopi tako doma kot v tujini. Odličen rezultat je na 
dveh ITF turnirjih v Nairobiju, Kenija, ki štejejo za svetovno mladinsko teniško lestvico, dosegel 
Bor Artnak. Na prvem turnirju se je prebil do četrtfinala, na drugem 
pa je dosegel največji uspeh na ITF turnirjih in sicer se je uvrstil v 
finale in osvojil 2. mesto. V finalu se je pomeril s 5. nosilcem, Ameri-
čanom Samirjem Benerjeem, 302. mladincem sveta, ki je bil boljši od 
Bora z rezultaton 6:2 6:2. Naj spomnimo, Bor je star 15 let, kategorija 
ITF pa je kategorija do 18 let. Na svetovni lestvici je Bor Artnak s tem 
rezultatom pridobil kar 484 mest in se trenutno nahaja na 636.mestu 
ITF in je tretji najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec na tej lestvici. Na 
tem mestu bi se želeli zahvaliti sponzorjem, ki so sofinancirali Borovo 
pot v Kenijo in sicer podjetju HERZ d.o.o. in podjetju Peskokop Suzana 
Kepa s.p.. Hvala!
žiga šeško je zastopal barve Slovenije na Evropskem ekip nem prven-
stvu do 12 let v Avstriji. Ekipa Slovenije je bila, na čelu z našim žigom 

šeškom, ki je bil prvi igralec eki-
pe, zelo uspešna in so se, po zma-
gi nad Hrvaško v prvem krogu in 
po zmagi nad Švico v drugem krogu, uspeli uvrstiti v finalni 
del, med najboljših 8 evropskih reprezentanc. Finalni del se 
bo odvijal konec februarja na Češkem.
Na zmagovalnih stopničkah sta znova stali Pia Poglajen in 
tina kristina godec. Pia Poglajen je na odprem prvenstvu 
do 18 let v Medvodah osvojila 2. mesto. V finalu je po tesni 
borbi z rezultatom 6:7 6:3 6:3 izgubila od tretje nosilke Maje 
Radišič iz TK Val.

tina kristina godec je bila še uspešnejša in je na članskem turnirju v Krškem stopila na najvišjo 
stopničko, saj je bila tokrat brez konkurence in je znova osvojila 1. mesto. Čestitamo obema!

REKREATIVNA LIGA AS
Uranič Denis je po krajšem premoru začel z igranjem v ligi. V njegovi prvi tekmi je suvereno z re-
zultatom 9:2 premagal Sili Edija. Smrkolj Damjan in Vidic Darko sta po težki tekmi oba premagala 
Kokalj Igorja. Sobotno jutro je z zmago začel Božjak Izidor, ki je bil boljši od Zapotnik Gorana z 
rezultatom 9:4. Ašič Alojz je dosegel novo zmago proti Kogovšek Boštjanu. Rezultat 9:7. Odlično 
in suvereno igro je prikazal tudi Savšek janez, ki je novincu v prvi ligi Klopčič Mateju » zavezal 
kravato«. Zmage sta vknjižila še Simič Dejan in južnik Božo.
V drugi ligi je po zelo izenačeni tekmi po podaljšani igri Tič Boštjan ugnal Špehar Andreja. Muzlo-
vič Dušan je bil boljši od Koprivnikar Matjaža, Bukovec Boštjan pa je ugnal Avbelj Igorja. Bukovec 
Zlatko je z dobro igro ugnal Avbelj Igorja z rezultatom 9:7. Novo zmago sta dosegla Pikl Robert 
in Končar Marjan.
V tretji ligi je bil dvakrat uspešen južnik jan, ki je bil boljši od jerič Grege ter Perišič Milana. 
Zupančič Iztok je ugnal Kudra Sandija, Mali Marjan pa je bil boljši od Bohnec Gregorja. Zmago 
je dosegel tudi novinec v ligi Grzin Rajko, ki je premagal Razpotnik Aleša z rezultatom 9 proti 3. 
Krištof Matej je bil boljši od Petrovčič jana, Novak janez pa je premagal Mali Marjana.

Melita POGLAjEN

NK JEVNICA 

NADALJUJEJO SE TEKME ZA NASLOV DRŽAVNIh 
PRVAKINJ V ROKOMETu

Članska ekipa je konec januarja začela drugi krog prvega dela državnega prvenstva v 1.A državni 
rokometni ligi. Na prvih štirih tekma v letu 2020 so žal ostale brez novih točk. Do konca rednega 
dela pa jih čaka še pet tekem.
Mladinke so prvi del prvenstva v 1. državni mla-
dinski ligi z sedmini zmagami in tremi porazi kon-
čale na prvem mestu. V ligi za prvaka, kjer so 
poleg naše ekipe še RK Olimpija, RK Krim in ŽRK 
Z´Dežele ima naša ekipa dve točki prednosti pred 

ostalimi ekipami. 
V februarju se že 
začenjajo tekme 
končnice.
Kadetinje so prvi 
del letošnjega dr-
žavnega prvenstva 
končale na tretjem 
mestu 2. državne 
lige za kadetinje vzhod. V nadaljevanju bodo igrale v ligi za razvr-
stitev od 2. do 6. mesta v 2. kadetski ligi. Čakata jih po 2 tekmi 
z ekipami RK Šempeter Vrtojba, ŽRK Mlinotest Ajdovščina in ŠD 
jadran Bluemarine Hrpelje – Kozina.
Starejše deklice A še niso končale rednega dela prvenstva. V me-
secu februarju jih čakata še dve tekmi, proti RK Olimpija in ŽRK 
Krka. S tekmami v končnici bodo začele v začetku marca.
Mlajše deklice A so redni del prvenstva, s polnim izkupičkom, kon-
čale na prvem mestu v skupini center. V marcu bodo s tekmami 
nadaljevale v ligi za razvrstitev od 1. do 6. mesta v državi.
Mlajše deklice B, ki so najmlajša selekcija, ki igra v državnem pr-
venstvu in si resne tekmovalne izkušnje šele pridobivajo, so redni 
del prvenstva z šestimi zmagami le z enim neodločenim izidom 
končale na prvem mestu. Tudi njih v marcu čaka nadaljevanje liga 
za razvrstitev od 1. do 6. mesta v državi.
Naše mini rokometašice pa svoje pridobljeno znanje kažejo na 
turnirjih zasavske lige v mini rokometu. 
Spremljajte tekme naših ekip. Koledar tekem in druge informacije 
najdete na spletni strani društva www.zrd-litija.si ali na Facebook 
strani. Športni pozdrav!  Tjaša BAjc

ŽENSKI ROKOMET

Kot vsako leto, smo tudi letos v januarju izpeljali polaganje za višje pasove. To je 
del vsake borilne veščine, kjer z osvojeno višjo barvo pasu dokazujmo nivo svojega 

znanja. Ni pa le znanje tisto, ki je pomembno, ampak vseh pet načel taekwondoja, na katera se 
moramo večkrat spomniti:
- Vljudnost
- Poštenost
- Vztrajnost
- Samokontrola
- Nezlomljiv duh
Tokratno polaganje smo izvedli 
v ponedeljek, 20.1.2020. Štiriin-
dvajset kandidatov za višje paso-
ve se je maksimalno potrudilo, da 
so prikazali najboljše, kar se priča-
kuje glede na njihove izkušnje in starost. Ponosni smo tako na najmlajše kot tudi na naše aktivne 
borce. Veseli pa nas tudi, da se taekwondo razširja tudi med odraslimi rekreativci. Vsem česti-
tamo za napredovanje in želimo, da se še naprej izkazujejo na treningih in dokazujejo predvsem 
sami sebi, kaj zmorejo. Prvo tekmovanje v letu 2020 je bilo nekaj novega v Sloveniji, kajti pod 
organizacijo Športnega društva Red power iz Maribora je potekala liga red power kids league. 
To je serija tekmovanj v treh kolih, z velikim finalom v septembru. Namenjeno je otrokom, mlaj-
šim otrokom in kadetom B (do 5. kupa), rojenim med leti 2006 in 2014.
25. januarja je v Slovenski Bistrici potekalo 1. kolo, katerega se je udeležilo 9 naših mladih članov. 

Z rezultati v borbah smo lahko več kot zadovoljni:
AcO NIKOLIĆ Otroci (M) -30 1. mesto
NIKA BABIĆ Otroci (Ž) -22 1. mesto
ZALA GARANTINI Otroci (Ž) -22 2. mesto
IAN TAY MILIĆ Mlajši kadeti -36 2. mesto
MIHA GARANTINI Mlajši kadeti -36 1. mesto
jAKA RUS Mlajši kadeti +52 2. mesto
DANIEL BABIĆ Kadeti B -49 1. mesto
ŽANA VELAGIĆ jEREB Kadetinje B +59 1. mesto

Nekateri so se pomerili tudi v kicku, do medalj so pri-
šli: Kick (M) 2 2010, 2011: Miha Garantini 1. mesto, 

Aco Nikolić 2. mesto; Kick (Ž) 1 2008, 2009: Ema Karalić 2. mesto
Rezultati so fantastični, čestitamo vsem in se že veselimo naslednjega kola lige, ki bo 28.3.2020 
v Slovenskih Konjicah. S takšnim zaključkom se še toliko bolj veselimo naslednjih tekem, še 
posebej pa domačega tekmovanja Taekwondo pokal šmartno Litija, ki ga bomo letos že 13. 
izvedli v organizacij našega kluba v nedeljo, 8.3.2020. Tega se že močno veselimo in računamo 
na številčno in glasno navijaško podporo. Vabljeni!  Eva ŠTANGAR

V sredini januarja so vse selekci-
je začele z treningi in pripravami 
na drugi del sezone. V dvorani je 

samo še selekcija U-8, vse ostale pa trenirajo 
na umetni travi, asfaltni ploščadi in na ureje-
nim terenom za golom glavnega igrišča, ki je 
tudi delno razsvetljen. V začetku pripravljalne-
ga dela se treningi usmerjeni predvsem na fi-
zično pripravo, koordinacijo in vzdržljivost. 
V vodenju selekcij je prišlo do manjših spre-
memb, kjer so si trenerji razdelili posamezne 
selekcije. V trenerske vode se je po krajši od-
sotnosti podal g. Mitja Bratun in prevzel selek-
cijo U-11. Želimo mu veliko športnih uspehov.

Prišlo je tudi do nekaj prestopov. Nekaj jih je 
odšlo v višji rang tekmovanja, nekaj v tujino ne-
kateri pa so tudi prišli v NK jevnico.
Napovedane so tudi pripravljalne tekme, kjer 
bodo trenerji sestavljali enajsterice, ki bodo 
pripravljene za začetek sezone. Zato bo potreb-
no pripraviti travnata igrišča, da bodo pogoji 
igranja zadovoljivi. Še vedno pa ni končne od-
ločitve, kdaj naj bi se začela gradnja nam tako 
potrebnih garderob. Po vseh zagotovilih smo 
tako blizu in po upanju zelo daleč stran. Sedaj 
samo še upamo in se pustimo presenetiti, mor-
da nam bo pa enkrat uspelo…………

Marjan MEDVED - Medo
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kUpiM razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, ba-
jonete, čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več. 

 051 740 430

MALI OGLASISeČNJA IN  
spravilo lesa

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  

Po dogovoru možen tudi od-
kup na panju.

goZDarstvo  
Primož žunter s.p.

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

zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 230 bodo prejeli bon za pIzzo 
Restavracije Mona Lisa. Bon bodo prejeli (v po., SR., in 
pE.: od 10–13. ure) v Tiskarni ACo v Litiji. 

1. Klara Horvat, Maistrova 8, Litija
2. Nada Podkrajšek, Kamni Vrh 17, Gabrovka
3. Jože Zalar, Graška c. 60 b, Litija

Težje besede:  KLJUNOTAJ, ANTIPOD, OAKIE, 
CAMILO, GATI, LIAS

Ime in priimek:

Ulica:

pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 231 pošljite najkasneje do 8.3.2020  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
prejeli bon v vrednosti 10 EUR za frizerske storitve v 
frizerskem salonu A-LEnkA. Bon bodo prejeli v Tiskarni 
ACo v Litiji.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 231
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(01) 898 41 37

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: 5.850 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

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

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

ZA LEP OBRAZ IN LEPO NARAVO  
EKO BLAZINICE PREŠITO

V Zasavskem VDC-ju nam je mar za naravo. Nenehno iščemo 
izdelke, ki so trajnostni. Pod blagovno znamko Prešito smo razvili že veliko izdelkov, med 
drugimi različne torbe, peresnice, drobižnice iz recikliranega jeansa, vrečke iz jute in 
ostalega tekstila za večje in manjše nakupe, P(r)ozorne vrečke iz starih zaves za večkra-
tno uporabo pri nakupu sadja in zelenjave.
Na novo pa smo razvili Eko blazinice Prešito. Naše Eko blazinice 
nadomeščajo navadne blazinice iz vate, ki jih najpogosteje upo-
rabljamo za čiščenje obraza in, kot vemo, so težko razgradljive. 
Naše Eko blazinice po uporabi operemo in ponovno uporabimo. 
Seveda imamo s tem nekoliko več dela in je preprosteje, če 
stvari, ki jih ne potrebujemo več, zavržemo. A pomembno je 
zavreči takšno razmišljanje. Občutek, ko deluješ skladno in 
odgovorno z okoljem, je mnogo prijetnejši, saj s svojim ravna-
njem ne škoduješ.
Eko blazinice Prešito izdelujemo iz frotirja in bombaža, ki nam 
ostane od krojenja večjih kosov izdelkov. Uporabniki sami, s po-
močjo šablone, prerišejo model na blago, ga izrežejo in strojno 
zašijejo. Prodajamo jih v steklenih kozarcih z mehanizmom, ki 
ga lahko uporabite tudi za shranjevanje živil v gospodinjstvu. V 
enem kozarcu je 15 blazinic, zraven pa je priložena vrečka za pranje iz kolekcije P(r)ozornih vrečki 

ki jih izdelujemo iz starih zaves. Blazinice po uporabi shra-
njujemo v P(r)ozorni vrečki, ki jo nato skupaj z blazinicami 
tudi operemo.
Z odločitvijo, da boste uporabljali Eko blazinice Prešito, boste 
prenehali ustvarjati nove odpadke, VDc-jevci pa bomo vese-
li, da bomo opravljali koristno delo. Del finančnih sredstev je 
namenjen nagradam uporabnikov, drugi del pa nadstandard-
nim dejavnostim, kot so startnine za razna tekmovanja, leto-
vanje, zimovanje, izleti itd. Z nakupom eko blazinic boste 
zadostili kar vsem trem vidikom trajnostnega razvoja, 
socialnemu, gospodarskemu in varstvu okolja.
V razmislek: »Odlašanje je kot kre-
ditna kartica: nudi mnogo užitkov, 
dokler ni treba plačati računa« (Le-
pota oblike).
Z nakupi naših izdelkov nam omogo-
čite, da živimo kakovostneje. Veseli 

bomo vašega obiska v trgovinah v Zagorju, na cesti 9. avgusta 59c, in v 
Litiji, na Ljubljanski cesti 3. Oglasite se lahko med 7. in 15. uro. Vse naše 
izdelke lahko naročite tudi preko telefona na številki 03 56 69 790. Prav tako 
je veliko VDc izdelkov na razpolago v trgovini MAVI v Trbovljah in trgovini 
Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi. Z veseljem pa še vedno sprejema-
mo jeans, stare zavese in blago ki ga ne potrebujete več za naše reci-
klirane izdelke »Prešito«.  Ksenija LEVIČAR

LE VARNA SMUKA JE UŽITEK –  
NASVETI POLICIJE ZA VEČJO VARNOST  

NA SMUČIŠČU
Naj bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, res prijetni. 
Skrb za varnost na smučišču mora biti zato na prvem mestu. 
Za red in sožitje na smučišču smo odgovorni vsi!
Poleg užitka prinaša smučanje tudi določeno tveganje. Velik 
porast števila obiskovalcev na smučiščih, novi načini in tehnike 
smučanja in drsenja na snegu, pa tudi novi pripomočki, dodatna 
oprema, slaba ozaveščenost, predrznost in neprevidnost številnih 
uporabnikov belih strmin so privedli do povečanja števila poškodb.
Zato vam policisti svetujemo:
•  Prilagodimo hitrost in način smučanja svojem izkušnjam, te-

lesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti 
smučišča ter vremenskim razmeram.

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

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

•  Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno ne-
odgovorno in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na 
smučišču.

•  Pazimo na svojo smučarsko opremo oz. je ne odlagajmo 
tako, da bi ostala brez nadzora, ter na druge vredne predmete, 
ki jih imamo s sabo.

 (Vir: spletna stran Policija.si)
Danijel STANOjEVIČ

Pomočnik komandirja PP Litija



KGZ LITIJA z.o.o.

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

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

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

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DOBRODOŠLI!

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

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

 ČEBULČEK 500 g 
že od  0,89 €/kg

ŠOTA 250 L
10,49 €

SEMENSKI KROMPIR
 že od  0,57 €/kg 

SEMENSKA VREČKA
0,59 €

PLANTELA START 20 L
3,99 €

SIR EDAMEC
5,49 €/kg

MILKA ML. 100 g
0,79 €

KISLO MLEKO 180 g
0,35 €

ČOKOLINO FIT 400 g
2,99 €

TRAJNO MLEKO 1 L
0,90 €

LOKA KAVA 250 g
1,79 €

JOGURT LCA SAD. 180 g
0,49 €

ARGETA Junior 95 g
0,93 €

 SIR DOLINAR
 6,59 €/kg

VEGETA 500 g
2,59 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

MLEKARNA CELEIA SE PREDSTAVI:

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Četrtek, 20. 2. 2020 ob 18.00

PREVZEM PUSTNE OBLASTI z Mamo Manko in imitatorjem Elvisa Presleya,  
Valvazorjev trg, Litija

Sobota, 22. 2. 2020 od 10.00
LITIJSKI KARNEVAL v centru mesta Litija in Športni dvorani
Otroški živ žav: Super krila na obisku ob 10.00
Karnevalska povorka ob 15.00
Zaključna karnevalska prireditev in Alex Volasko ob 16.30
Karnevalski ples: ČUKI in CHALLE SALLE ob 20.00

Torek, 25. 2. 2020 ob 10.00
ŠOLSKI KARNEVAL, Športna dvorana Litija

Torek, 25. 2. 2020 ob 18.30
PUSTNI NASTOP, Dvorana Glasbene šole Litija-Šmartno

Torek, 25. 2. 2020 ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE: Janez Medved – Bolgarija, Knjižnica Litija

Sreda, 26. 2. 2020 ob 13.00
POKOP PUSTA, Šmelc, parkirišče.

Četrtek, 27. 2. 2020 ob 18.00
PREDAVANJE ANE KOVAČIČ: Rimsko arheološko najdišče v Šmartnem pri Litiji, 
Mestni muzej Litija 

Sobota, 29. 2. 2020 ob 18.00
REDNI LETNI KONCERT ZVON ŠMARTNO PRI LITIJI, Kulturni dom Šmartno

Ponedeljek, 2. 3. 2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Vače 

Torek, 3. 3. 2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Litija

Torek, 3. 3. 2020 ob 19.00
PREDSTAVITEV KNJIGE IN RAZSTAVA: Reci vreča, v njej je sreča,  
Bernardka Skrt Lesjak. Knjižnica Litija

Četrtek, 5. 3. 2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Šmartno

Četrtek, 5. 3. 2020 ob 19.30
ABONMA: EROTIKA, Špas teater, Kulturni center Litija

Petek, 6. 3. 2020 ob 19.00
RAZSTAVA IN RECITAL OB SVETOVNEM DNEVU ŽENSK, 
Knjižnica Šmartno pri Litiji

Sobota, 7. 3. 2020 ob 10.00
OTROŠKA MATINEJA: ŠPORTNA PRAVLJICA, Gledališče Smejček,  
Kulturni center Litija

Sobota, 7. 3. 2020 ob 19.00
OPERETA KOVAČEV ŠTUDENT, MoPZ Polšnik, Kulturni dom Šmartno.

Ponedeljek in torek, 9. in 10. 3. 2020 ob 16.00
NAREDI SI COPATE, Delavnica filcanja. Obvezna prijava. Mestni muzej Litija

Sreda, 11. 3. 2020 ob 18.00
SAMOSTOJNA LIKOVNA RAZSTAVA GABRIJELE HAUPTMAN,  
Grad Bogenšperk.

Četrtek, 12. 3. 2020 ob 18.00 
PEVSKA GIMNAZIJADA, Koncert srednješolskih zborov,
Športna dvorana Gimnazija Litija

Petek, 13. 3. 2020 ob 20.00
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: STRIPTIZ, Matjaž Javšnik, Kulturni center Litija

Sobota, 14. 3. 2020 od 15.30 do 21.00
MOJKINO, Kulturni center Litija 

Sobota, 14. 3. 2020 ob 19.30
KO SE LIPČKI ŽENIJO 5, Športna dvorana Gimnazije Litija

Nedelja, 15. 3. 2020 ob 11.00
PRIJATELJSKI KONCERT Zbora sv. Nikolaja Litija in MePZ Viva Brežice,  
Kulturni center Litija

Nedelja, 15. 3. 2020 ob 16.00
KONCERT OB DNEVU MUČENIKOV »POKLON MOŠKIM«,  
ŽPZ Laz. Gasilski dom Jablanica

Torek, 17. 3. 2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Litija

Sreda, 18. 3. 2020 ob 18.00
GLASBENA PRAVLJICA »SNEŽAK«, Oddelek za klarinet in ples,  
Dvorana Glasbene šole Litija-Šmartno

Četrtek,19. 3. 2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Šmartno

Četrtek,19. 3. 2020 ob 18.30
4. INTERNI NASTOP, Dvorana Glasbene šole Litija-Šmartno

Sobota, 21. 3. 2020 ob 10.00
OTROŠKA MATINEJA: Kam se je skrila pomlad, Lutkovna skupina Lučka,  
Kulturni center Litija

Torek, 24. 3. 2020 ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE: Barbara Popit, Antarktika, Knjižnica Litija

Petek, 27. 3. 2020 ob 18.30
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU IN DNEVU ŽENA: Letni koncert 
Ljudskih pevk in godcev s učenci PŠ Polšnik, Dvorana na Polšniku

Petek, 27. 3. 2020 ob 18.30
KONCERT NAJMLAJŠIH UČENCEV, Dvorana Kulturnega centra Litija

Torek, 31. 3. 2020, dopoldan.
POJDIMO SE GLEDALIŠČE, Območno srečanje otroških gledaliških skupin,  
JSKD OI Litija, Kulturni center Litija

Torek, 31. 3. 2020 ob 19.00
DOMOZNANSKI VEČER v sodelovanju s Knjižnico Celje: Razstava del  
Metode Žgeč, spominski večer 1930-2018, Knjižnica Litija

Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 420, obcina.litija@litija.si

V NAJEM ODDAMO POSLOVNI PROSTOR
LOKAL – BISTRO VALVAZOR

Poslovni prostor se nahaja v centru Litije.  
V pritličju lokala je gostinski prostor s 70 sedeži, točilnim  

pultom in zunanjo teraso. V prvem nadstropju je restavracija  
s 60 sedeži. Lokal je prenovljen, v obratovanju. 

Skupna površina prostorov znaša 260 m2. 

Poslovni prostor se oddaja v najem
za gostinsko ali drugo primerno dejavnost.

Cena za najem po dogovoru.

Več informacij dobite na sedežu KGZ Litija z.o.o. 
oziroma lahko pokličete na tel. 041-306-381.


