
iz uredništva
Ob pestrem dogajanju v Evropi lahko trdimo, da se Slovenci še naj-
varneje počutimo v naši prelepi deželi. Čeprav kar 61% Slovencev del 
dopusta preživi na Hrvaškem, se redno srečujemo tako v najnižjih kot 
najvišjih predelih Slovenije. In verjamem, da smo vedno znova hvaležni 
prelepi naravi in zato čuvajmo vsak kotiček, ki ga imamo. Še naprej 
lepo preživljajte zaslužene počitnice in si naberite sveže energije!  

Prispevke pošljite do 08.08.2016 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
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naGRaDna aKciJa
UReJenoSt in ocvetličenoSt  

v občini litiJe
Tudi letos TD Litija vabi k akciji urejenosti  

in ocvetličenja 
StanovanJSKe HiŠe, KMet. obJeKta  

in balKon v večStanovanJSKi zGRaDbi.
V tej akciji lahko sodelujejo vsi prebivalci občine Litije  

in okoliških krajev (iz vseh KS in MS).
Več informacij: Aco Jovanovič 041/719 444.

Prijave sprejemamo do petka 1. oktobra 2016. Na podlagi fotografij 
in ogleda lokacije bomo v oktobrski številki Občana objavili rezultate in 
podelili simbolične nagrade.  TD Litija

PleSno DRUŠtvo nlP 
oSvaJa lovoRiKe na 

DRžavneM PRvenStvU
Za nami je Državno prvenstvo, ki so ga organizatorji poimenovali 
Državc 2016. Naši plesalci so v hudi konkurenci zaključili svoje 
nastope na letošnjem DP in vsem dokazali, da je občina Litija 
mala plesna velesila.

Najbolj ponosni smo na jazz malo skupino Vilinke, katero sesta-
vljajo Lana Vehovec, Tana Roblek, Ela Ritonja, Zala Žnidarič, Mija 
Jovanovič, Aja Topolnik. Plesalke so si s koreografijo Nataše Lovše  
Pepelnak priplesale naslov državnih prvakinj v kategoriji mladincev! 

otvoRitev PoGoDbene  
PoŠte vače

Dejstva o preoblikovanju pošte so bila sprva precej odda-
ljena. Brali in poslušali smo razmišljanja o tem po medijih 
in jih sprva sploh nismo doživljali kot nekaj, kar se lahko 
res zgodi. Potem se je na naši pošti Vače drastično spre-
menil delovni čas in takrat smo prvič dojeli, da se stvari 
res spreminjajo; da na vrata trka nov čas, ki se mu moramo 
nekako prilagoditi. 

Kot marsikateri drugi krajani, smo tudi v okviru 
Družinskega gledališča Kolenc iskali možnosti, 
seveda izven nas samih - kdo bi lahko bil po-
godbenik za Pogodbeno pošto Vače. Spraše-
vali smo tega in onega, prosili in spodbujali, 
da gre vendar za razvoj, do neke mere pa tudi 
za obstoj kraja. Vse naše pobude pa so se vse 
bolj vračale in na koncu tudi vse bolj vztrajno – 
k nam, k Družinskemu gledališču Kolenc. 
Od čisto prve pobude, da želimo pomagati 
svojemu kraju, smo v iskanju poistovetenja 
s pošto na Vačah v okviru Družinskega gle-
dališča Kolenc, za katero smo se po številnih 
pobudah odločili ob zaključku preteklega leta 
- do današnjega dne našli kar nekaj skupnih 
točk, ki nas bodo s pošto osrečevale in krepile tudi naše po-
slanstvo.  (Več na 2. strani)

obveStilo UPRavne enote litiJa
Obveščamo vas, da iz naših zbirk dokumentarnega gradiva 
izločamo projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja 
individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih 
objektov, ki jim je potekel rok hrambe (letnik 2004).
Investitorji, ki vam je bilo gradbeno dovoljenje izdano v letu 
2004, lahko brezplačno prevzamete projekte za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Litija, v času uradnih 
ur, najkasneje do 15. septembra 2016.
Po poteku navedenega roka bodo projekti uničeni.

DonaciJa PetRola ob 
občinSKeM PRazniKU

PETROL d.d. Ljubljana, koncesio-
nar za izvajanje gospodarske javne 
službe dobave, postavitve, vzdrže-

vanja in izvajanja javne razsvetljave v občini LITIJA, se je ob 
letošnjem občinske prazniku odločil za donacijo občini Litija 
v obliki manjše investicije v mestu Litija. Izvedel je posta-
vitev javne razsvetljave na pešpoti do Kulturnega centra na 
Stavbah v Litiji. Postavljene so bile 4 svetilke DISQ 36W. Vre-
dnost izvedenih del je 9.400,00 EUR z DDV. Občina Litija se 
iskreno zahvaljuje družbi PETROL d.d. Ljubljana za navedeno 
donacijo.

DRUŠtva PoPeStRila DoGaJanJe  
na FeStivalU SKUPnoSti

Na Festivalu skupnosti v Litiji, 18. 6. 2016, ki se je letos 
prvič odvijal kot samostojni dogodek, se je predstavilo se-
dem krajevnih skupnosti in mestna skupnost Litija. Svoje 
predstavitve na festivalu je prispevalo 30 organizacij od 
tega so bila najštevilčnejša in najbolj izvirna prav društva.

Sončno sobotno dopoldne sicer ni privabilo toliko obiskoval-
cev, kot bi si jih organizatorji želeli. So pa udeleženci zagotovo 
izkoristili čas za medsebojno druženje in navezovanje stikov. 
Festival skupnosti je zagotovo tudi odraz povezanosti posa-
meznih krajevnih in mestne skupnosti ter njihovo prizadevanje 
k povezovanju različnih aktivnih organizacij in posameznikov, ki 
sooblikujejo utrip življenja v skupnosti.
Občina Litija se iskreno zahvaljuje ZLTH – regionalnemu centru 
NVO, ki je prevzel glavno vlogo koordinatorja tega dogodka, prav 
tako pa tudi JP KSP Litija in PGD Litija za pomoč pri izvedbi pri-
reditve ter Mojci Hauptman za povezovanje. 

vPiS Učencev v zlato KnJiGo in KnJiGo naJbolJŠiH 
DoSežKov v ŠolSKeM letU 2015/16

Učenke in učenci vpisani v zlato knjigo

Učenke in učenci vpisani v knjigo najboljših dosežkov (Več na 2. strani)

Občina Litija vsako leto ob zaključ-
ku šolskega leta v sodelovanju z 
osnovnimi in glasbeno šolo iz ob-
čine Litija organizira vpis učencev 
v Zlato knjigo in Knjigo najboljših 
dosežkov. 
Letošnja, že 37. prireditev ob vpi-
su učencev v Zlato knjigo in Knjigo 
najboljših dosežkov, je bila v pone-
deljek, 27. 6. 2016, ob 18. uri, v pro-
storih Osnovne šole Gabrovka-Dole, 
ki je pripravila tudi kulturni program. 

V zlato knjigo se vpišejo učen-
ci osnovnih šol, ki so dosegli v 
zadnjih štirih letih šolanja pov-
prečno oceno, ki ni nižja od 
4,53 za vsak razred v obdobju 
od 6. do 9. razreda, z največ 
eno oceno 3 v posameznem ra-
zredu, ter učenci Glasbene šole 
Litija-Šmartno, ki so zaključili 
glasbeno šolanje na nižji oz. 
višji stopnji in so bili pri glav-
nem predmetu v vseh razredih 
ocenjeni z odlično oceno.

DRUŠtvo žena in DeKlet vače
vas v nedeljo, 21.8.2016,  

vljudno vabi na 

24. vaŠKi Dan
z naslovom

»Na Vačah žaga zlepa ne omaga!«
Od 10.00 ure dalje si boste obiskovalci v prostorih POŠ Vače 
lahko ogledali bogato kulinarično razstavo, razstavo ročnih del, 
zeliščarsko razstavo, razstavo izdelkov iz lesa 
ter pestro etnološko razstavo. 
Ob 15.00 uri se bo na prireditvenem prostoru 
nasproti gasilskega doma na Vačah odvijal bo-
gat etnološko-kulturni program, ki ga bodo 
popestrili številni sodelujoči iz društev in orga-
nizacij v naši okolici. 
Za okusno hrano in pijačo bodo ves dan skrbe-
le članice Društva žena in deklet Vače. V pozno 
popoldanskih in večernih urah pa nas bodo za-
bavali veseli SVATJE.

Prisrčno vabljeni!  Društvo žena in deklet Vače

• IZDELAVA PERGOL IN NADSTREŠKOV
• ADAPTACIJE • MIZARSKA DELA

041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)
E-pošta: lesokras@siol.net

(Nadaljevanje na 9. strani)

(Nadaljevanje na 7. strani)
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V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih 
tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti. Župan Občine Litija Franci Rokavec je učencem, vpisanim v 
Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil diplome in knjižne nagrade. V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosež-
kov je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma skupin po posameznih šolah: 

Osnovna / glasbena 
šola

Št. vpisanih 
v ZK

Št. vpisanih v KND Skupno št. vpisov  
v KND

Št. vseh 
vpisovPosamezniki Skupine

OŠ LITIJA 7 12 (7 Z, 5 Š) 3 (3 Š) 15 (7 Z in 8 Š) 22
OŠ LITIJA – PPP 0 1 (1 Z) 1 (1 Š) 2 (1 Z, 1 Š) 2
OŠ GRADEC 18 10 (4 Z, 6 Š) 3 (3 Š) 13 (4 Z, 9 Š) 31
OŠ GABROVKA – DOLE 1 6 (6 Š) 2 (2 Š) 8 (8 Š) 9
GŠ LITIJA-ŠMARTNO 10 6 (6  Z) 1 (1 Z) 7 (7 Z) 17
SKUPAJ: 36 35 (18 Z, 17 Š) 10 (1 Z, 9 Š) 45 (19 Z in 26 Š) 81

Z – znanje Š - šport

OBNOVA MOSTU V JEVNICI 

OBNOVA VODOVODA NA  
ROZMANOVEM TRGU 

KSP Litija d.o.o. je v mesecu juniju 2016 zaklju-
čila z zadnjo fazo obnove sekundarnih cevovodov 
na Rozmanovem trgu v Litiji. Dela so se izvedla 
na Maistrovi ulici. Zamenjali so 150 metrov se-
kundarnega cevovoda iz PE materiala dimenzije fi 
110. Hkrati z zamenjavo sekundarnega cevovoda, 
so se obnovili tudi priklopi vodovodnih priključk-
ov večstanovanjskih stavb in zamenjali podzemni 
hidranti z nadzemnimi. Vsem uporabnikom pitne 
vode na tem območju se JP KSP Litija in Občina 
Litija zahvaljujeta za strpnost in razumevanje ob 
obnovi vodovodnega omrežja.

Od 1. 1. 2016 dalje veljajo na področju greznic, malih komu-
nalnih čistilnih naprav (MKČN) in nepretočnih greznic novi 
predpisi. Najpomembnejši so:
• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/15),
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15),
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zara-
di odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 
98/15),
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 
64/14 in 98/15).
Glavne novosti, ki jih zgoraj navedena zakonodaja pri-
naša, so:
• Lastnikom greznic na območjih, kjer ni javne kanalizaci-
je in ta ni predvidena, ni več potrebno do konca leta 2017 
preurediti obstoječih greznic v male komunalne čistilne 
naprave. Obstoječi lastniki greznic morajo preurediti svoje 
greznice najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta, medtem 
ko še vedno velja, da morajo vsi lastniki novogradenj na teh 
območjih vgraditi male komunalne čistilne naprave.
• Lastnik objekta, ki odvaja komunalno odpadno vodo brez 
predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez grezni-
ce), mora zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode 
skladno z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-
dne vode najpozneje do 31. decembra 2021. To velja tudi 
za lastnike objekta, kjer obstoječa ureditev odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so 
veljali v času gradnje njegovega objekta.
• V primeru novogradnje ali rekonstrukcije objekta se lahko 
vgradi mala komunalna čistilna naprava ali pretočna grezni-
ca z obvezno nadgradnjo, predpisano v uredbi.
• V primeru, da je obstoječa greznica dovolj velika, se lahko 
ustrezno nadgradi, kot je predpisano v uredbi (ponikanje, 
filtriranje …).
• Še vedno velja, da je na območjih, kjer je zgrajena javna 
kanalizacija, priključitev nanjo obvezna v roku 6 mesecev po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja.
• Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih 
(vodovarstvena območja).

KAJ LAHKO VGRADIMO?
Uporabnik lahko vgradi malo komunalno čistilno napravo 
(MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je:
1. na območju aglomeracije (v kolikor priključitev na javno 
kanalizacijo ni možna):
• MKČN, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode 
tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so 
predpisane za to aglomeracijo, ali
• TIPSKA MKČN, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpa-
dne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, 
ki so predpisane za to aglomeracijo
Za aglomeracijo Litija – Šmarno, ki je prispevno območje 
reke Save, vodno območje Donave, velja zahteva za terci-
arno čiščenje.
2. izven območja aglomeracije (v kolikor ni možna priključi-
tev na javno kanalizacijo v sosednjo aglomeracijo):
• MKČN, tako da parameter KPK na iztoku iz naprave ne 
presega mejne vrednosti 200mg/LO2

 
in parameter BPK5 na 

iztoku ni določen ali
• TIPSKA MKČN, za katero je iz Izjave o lastnostih razvidno, 
da učinek čiščenja dosega 80% glede na parameter KPK. To 
je je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manj-
šo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom 

SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno 
priznanim standardom, in je zanjo izdana Izjava o lastnostih
• MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, 
ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 
12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-
4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali 
drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, 
iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje 
čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
 -  predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne 

vode v skladu s SIST EN 12566-6 ali drugim enakovred-
nim in mednarodno priznanim standardom, če gre za 
neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odva-
janje v podzemno vodo,

 -  filtrirne naprave za predčiščenje hišne odpadne vode v 
skladu s SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovre-
dnim in mednarodno priznanim standardom, če gre za 
neposredno odvajanje v vodotok, ali

 -  sistema za infiltracijo v tla v skladu s SIST-TP CEN/TR 
12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno pri-
znanim standardom, če gre za posredno odvajanje v 
podzemno vodo ali

• enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere 
se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje 
(SIST EN 12566-6), filtracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-5) ali 
infiltracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-2) in ki ustreza pogo-
jem, da:
 -  njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na ose-

bo, vendar ne manj kot 6 m3 in
 -  ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata 

dosega približno polovico celotne prostornine pretočne 
greznice in

 -  je izvedena tako, da je zagotovljena njena vodotesnost 
in odzračevanje in

 - je zagotovljeno predpisano ravnanje z blatom.
Seznam tipskih MKČN objavlja Gospodarska zbornica Slo-
venije na svojem spletnem mestu.

ZNIŽANJE OKOLJSKE DAJATVE 
V primeru, da se odvajanje komunalne odpadne vode za-
ključuje z malo komunalno čistilno napravo z ustreznim či-

ščenjem, ste upravičeni 
do plačila nižje okoljske 
dajatve za obremenje-
vanje okolja zaradi od-
vajanja odpadnih voda. 
Lastnik objekta, ki želi 
uveljaviti nižjo okoljsko 
dajatev (zmanjšano za 
90%), mora opraviti prve 
meritve in izdelati Poro-
čilo o prvih meritvah za 
MKČN pod 50 PE. Vse 
ostale informacije in 
navodila v zvezi z zniža-
njem okoljske dajatve 
prejmete na sedežu Jav-
nega podjetja Komunal-
no stanovanjsko podje-
tje Litija d.o.o..
Primer vgradnje prediz-
delane triprekatne pre-

točne greznice,od koder se odpadna voda odvaja v rastlin-
sko čistilno napravo, kjer se voda nadalje očisti.

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE IN GREZNICE

(Nadaljevanje s 1. strani)                      OTVORITEV POGODBENE POŠTE VAČE

ANKETA 
»Občanke in občani Litije za 
varnejši, čistejši in cenejši promet.« 
 

Celostna prometna strategija naj postane osnova 
za vzpostavitev čim višje prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu. CPS občine Litija naj 
zagotavlja trajnostne rešitve pri urejanju 
prometnih koridorjev v urbani mobilnosti v mestu 
in krajevnih središčih po občini. 

Franci Rokavec
župan Občine Litija 

 
Občina Litija pripravlja Celostno prometno strategijo 
(CPS). To je dokument, ki bo podlaga za pridobivanje 
sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja 
trajnostne mobilnosti.Izvajanje ukrepov, ki jih bo 
določala CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in 
mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete 
pri njeni pripravi.  

Prosimo vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj 
o vaših potovalnih navadah in o zadovoljstvu z 
ureditvijo prometa v Občini Litija. 

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v 
nagradnem žrebanju. 

Zaradi lažje in natančnejše obdelave podatkov 
vas prosimo, da v kolikor imate možnost, 
izpolnite spletno anketo. Dostopna je na 
www.litija.si 

 
 
 

Starost:    od 0 do 14 let    od 27 do 40 let 
    od 14 do 18 let    od 40 do 65 let 
    od 18 do 27 let    nad 65 let 

 
Kraj bivanja:   

 

 

 
 
 
 
 

1. Kako ocenjujete stanje prometa v Občini Litija ? 
A. zelo slabo 
B. slabo 
C. zadovoljivo 
D. dobro 
E. zelo dobro 

 
2. Kako ocenjujete obstoječe možnosti prevoza z 

javnim potniškim prometom? 
  do Litije iz ostalih delov občine 
  do Ljubljane 
1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 
4 – dobro, 5 – zelo dobro 

 
3. Kako ocenjujete obstoječe možnosti prevoza s 

kolesom? 
  med kraji v občini 
  po mestu Litija 
  do Ljubljane 
1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 
4 – dobro, 5 – zelo dobro 

 
4. Kako običajno potujete? 

  v šolo 
  v službo 
  v trgovino 
  na rekreacijo 
1 – peš, 2 –s kolesom, 3 –z javnim prevozom, 
4 – s sopotniki v osebnem avtomobilu, 
5 – sam v osebnem avtomobilu, 6 – drugo 

 
5. Kako dolga je vaša pot? 

  v šolo 
  v službo 
  v trgovino 
  na rekreacijo 
1 – do 1000 metrov, 2 – od 1 do 4 km, 
3 – od 4 do 10 km, 4 –več kot 10 km 

 
6. Kaj za vas predstavlja največjo težavo pri 

kolesom ali javnim potniškim prometom? 

___________________________________________

___________________________________________ 
(stroški vozovnice, pomanjkanje kolesarskih stez, varnost, 
poraba časa, neustrezni urniki avtobusov, vlakov …) 

vaših vsakdanjih poteh, da jih ne opravite p š, s e

 
7. Katere tri splošne vrednote se vam zdijo 

najpomembnejše, ko govorimo o načrtovanju 
prometa v Občini Litija? (obkrožite največ tri 
odgovore) 
A. zdravje prebivalstva 
B. varnost pešcev in kolesarjev 
C. dostop do pomembnih ustanov (zdravstveni 

dom, pošta, banka, občina) prilagojen vsem 
uporabnikom (staršem z vozički, gibalno 
oviranim, starejšim…) 

D. čisto okolje (izboljšano stanje / zmanjševanje 
izpušnih plinov, hrupa, emisij …) 

E. privlačni javni prostori  
F. udobnost in hitrost potovanja 
G. hiter in ekonomičen javni potniški promet 
H. dostopnost parkirnih površin 
I. drugo: __________________________________ 

 
8. Kako ocenjujete urejenost naslednjih področij? 

  varne šolske poti 
  kolesarske poti v naseljih 
  kolesarske povezave med naselji 
  površine za pešce v naseljih 

 
prilagoditve prometnih površin za gibalno 
ovirane oziroma vozičke 

  rekreativne poti 
  javni potniški promet 

 
stanje voziščne konstrukcije 
in odvodnjavanje na cestah 

  tovorni promet 
  prometna signalizacija 
  javne površine 
  parkirne površine 
  splošna prometna varnost 

 
obveščanje prebivalstva 
o stanju cest in prometa 

1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 
4 – dobro, 5 – zelo dobro 

 
9. 

uvedli na področju prometa, če bi bili vi 
županja/župan Občine Litija? 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 
10. Sodelujte z nami pri oblikovanju slogana za 

trajnostno mobilnost v občini! Če imate idejo, 
podajte svoj predlog. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________  
 

Hvala, ker ste si vzeli čas in izpolnili anketo. 
 

Izpolnjeno  anketo  izrežite  in  do 15.9.2016 oddajte  v 
nabiralnik  v  občinski  stavbi  ali  jo  pošljete  na  naslov 
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, s pripisom 
»anketa CPS«.

  

 
Fotografija je simbolična. 
 
Če želite sodelovati v nagradni igri za mestno kolo, 
prosimo, da vpišete tudi vaše osebne podatke. Osebne 
podatke bomo uporabili samo za namen nagradne igre. V 
nagradni igri lahko sodelujejo le prebivalci občine Litija. 

Ime in priimek 

______________________________________________ 

Naslov 

______________________________________________ 

Telefonska številka ali e‐naslov 

______________________________________________ 

Žrebanje nagrajenca bo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 
od 16. do 22. septembra. 
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada« 

Katere tri spremembe oziroma izboljšave bi najprej 




ANKETA 
»Občanke in občani Litije za 
varnejši, čistejši in cenejši promet.« 
 

Celostna prometna strategija naj postane osnova 
za vzpostavitev čim višje prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu. CPS občine Litija naj 
zagotavlja trajnostne rešitve pri urejanju 
prometnih koridorjev v urbani mobilnosti v mestu 
in krajevnih središčih po občini. 

Franci Rokavec
župan Občine Litija 

 
Občina Litija pripravlja Celostno prometno strategijo 
(CPS). To je dokument, ki bo podlaga za pridobivanje 
sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja 
trajnostne mobilnosti.Izvajanje ukrepov, ki jih bo 
določala CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in 
mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete 
pri njeni pripravi.  

Prosimo vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj 
o vaših potovalnih navadah in o zadovoljstvu z 
ureditvijo prometa v Občini Litija. 

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v 
nagradnem žrebanju. 

Zaradi lažje in natančnejše obdelave podatkov 
vas prosimo, da v kolikor imate možnost, 
izpolnite spletno anketo. Dostopna je na 
www.litija.si 

 
 
 

Starost:    od 0 do 14 let    od 27 do 40 let 
    od 14 do 18 let    od 40 do 65 let 
    od 18 do 27 let    nad 65 let 
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2. Kako ocenjujete obstoječe možnosti prevoza z 

javnim potniškim prometom? 
  do Litije iz ostalih delov občine 
  do Ljubljane 
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___________________________________________

___________________________________________ 
(stroški vozovnice, pomanjkanje kolesarskih stez, varnost, 
poraba časa, neustrezni urniki avtobusov, vlakov …) 
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G. hiter in ekonomičen javni potniški promet 
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stanje voziščne konstrukcije 
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  tovorni promet 
  prometna signalizacija 
  javne površine 
  parkirne površine 
  splošna prometna varnost 

 
obveščanje prebivalstva 
o stanju cest in prometa 

1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 
4 – dobro, 5 – zelo dobro 

 
9. 

uvedli na področju prometa, če bi bili vi 
županja/župan Občine Litija? 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 
10. Sodelujte z nami pri oblikovanju slogana za 

trajnostno mobilnost v občini! Če imate idejo, 
podajte svoj predlog. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________  
 

Hvala, ker ste si vzeli čas in izpolnili anketo. 
 

Izpolnjeno  anketo  izrežite  in  do 15.9.2016 oddajte  v 
nabiralnik  v  občinski  stavbi  ali  jo  pošljete  na  naslov 
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, s pripisom 
»anketa CPS«.

  

 
Fotografija je simbolična. 
 
Če želite sodelovati v nagradni igri za mestno kolo, 
prosimo, da vpišete tudi vaše osebne podatke. Osebne 
podatke bomo uporabili samo za namen nagradne igre. V 
nagradni igri lahko sodelujejo le prebivalci občine Litija. 

Ime in priimek 

______________________________________________ 

Naslov 

______________________________________________ 

Telefonska številka ali e‐naslov 

______________________________________________ 

Žrebanje nagrajenca bo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 
od 16. do 22. septembra. 
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada« 

Katere tri spremembe oziroma izboljšave bi najprej 

Konec junija je bil z izvajalcem RAFAEL, d.o.o., Savska 
cesta 24, Sevnica, podpisan aneks za dokončanje del 
na mostu Jevnica - Senožeti.
Med gradnjo ob odstranitvi lesene povozne površine so 
bile razkrite dodatne poškodbe na nosilnih konstrukci-
jah (vozliščih), katere predhodno v fazi projektiranja ni 
bilo možno opaziti, ker niso bile dostopne za opazova-
nje, zato je bil pri podjetju ILKON, d.o.o. naročen pre-
gled vsakega vozlišča posebej z ultrazvočno preiskavo, 
ki je razkrila stanje lesa znotraj posameznega vozlišča. 
V poročilu o pregledu konstrukcije so bila prikazana in 
opisana stanja vsakega vozlišča posebej, in sicer od 
skupno 42 vozlišč gor vodnega in dol vodnega nosil-
ca je 27 vozlišč močno poškodovanih, 9 vozlišč delno 
poškodovanih in 6 vozlišč dobro ohranjenih, medtem 
ko so vozlišča zgoraj pod streho na 5 mestih močno 
poškodovana. Predmet aneksa je izvedba zamenjave 

dotrajanih vozlišč, ki so v celoti dotrajana, in delna za-
menjava vozlišč, ki so delno poškodovana z vsemi spre-
mljajočimi deli za razpiranje in stabilizacijo konstrukci-
je. Rok za izvedbo del je 16.8.2016.

Najprej se bomo seveda zavzemali, da bomo prija-
zno, zavzeto, natančno in srčno izpeljevali vse poštne 
storitve, za katere smo se zavezali kot poštni pogod-
beniki. Takoj za tem pa smo se namenili tudi pošto 
prežeti s svojim gledališkim utripom, ki z umetnostjo 
in naravo uči, spodbuja k zavedanju in krepi vse ti-
sto, kar nas poganja k srečnejšemu, bolj ljubečemu 
in trajnostnemu življenju. Zato bo v Pogodbeni pošti 
Vače tudi turistični informacijski center, ki bo skrbel, 
da bomo čimbolj sodelovali, da bomo v kraju vedeli, 

kaj potrebujemo, pa tudi kaj imamo, da bomo lahko s 
tem zadovoljni in ponosni na to. 
Naša naloga pa s tem seveda še ne bo končana. Ker 
smo v središču srca Slovenije, so in bodo vse naše 
dejavnosti podložene tudi s tem skupnim utripom, ki 
nas spodbuja, da z današnjim dnem začenjamo tudi 
naloge prve srčne pošte v Sloveniji! Obrazcev za to-
vrstno pošto še nimamo – a smo jih s 1. julijem 2016 
začeli oblikovati – za vsak dan posebej in vse dni v 
letu …  Anka KOLENC

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH 
DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2015/16

(Nadaljevanje s 1. strani)
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IZ DELA RKS OZ LITIJA
Rdeči križ Slovenije se tudi letos vključuje v obeleževa-
nje mednarodnega praznika Svetovnega dneva Rdečega 
križa, 8. maja, in Tedna Rdečega križa Slovenije, ki tradi-

cionalno poteka od 8. - 15. maja in tako nadaljuje tradicijo dobrih del.
K obeleževanju praznika Rdečega križa se je pridružilo tudi RKS Ob-
močno združenje Litija s svojimi aktivnostmi, ki imajo tudi letos pou-
darek na preventivno zdravstveni dejavnosti, nudenju pomoči ljudem 
v stiski, pridobivanju novih znanj in spoznanj ter aktivnostim, kot so: 
terenske meritve pritiska, sladkorja in holesterola, prikaz temeljnih 
postopkov oživljanja, uporaba defibrilatorja, kviz med mladimi člani 

RK in še veliko drobnih aktiv-
nosti in nalog, ki vodijo v in za 
korist občanov.
Ob svetovnem dnevu Rdeče-
ga križa so otroci iz vrtca Li-
tija enote Ribica z mentorico 
Tanjo in prostovoljci RK pripe-
li balone „Mladi za boljši svet“ 
na mostu čez Savo v Litiji.

Obiskali smo OŠ Litija Podružnico s prilagojenim programom. Pro-
stovoljca RK Litija, bolničarja Žiga in Nina, sta učencem in učiteljem 
prikazala temeljne postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja. Pred-
stavitev so si ogledali tudi starejši občani, stanovalci Doma Tisje, 
enota Litija.
V okviru srečanja starejših in krvodajalcev Krajevne organizacije RK 
Dole pri Litiji so sprejeli v mlade člane RK devet učencev na podlagi 
pristopne izjave staršev za članstvo otroka. Za zaupanje naši največji 
in najstarejši humanitarni organizaciji Rdečemu križu smo se star-
šem zahvalili. 
Še enkrat hvala, ker tudi vi starši, našim najmlajšim kažete pot 
humanosti in solidarnosti !

PRODAJA in SERVIS skuterjev SYM

PRODAJNI HIT!

1.350 EUR

www.avto-bencic.si

AVTO BENČIČ JEVNICA
Jevnica 72, 1281 Kresnice

GSM: 041 77 66 33 

KONCERT V SPOMIN CARLOSU KLEIBERJU
Na Konjšici je v nedeljo, 
3. julija 2016 potekal kon-
cert v spomin na Carlosa 
Kleiberja, kako prikladno 
je letos datum padel rav-
no na njegov rojstni dan. 
Ker nam je vreme malce 
zagodlo, se je koncert 
odvijal v cerkvi. Letošnje 
leto smo gostili dva mla-
da glasbena upa, Roka 
Šalamuna (harmonika) in Zojo Gašparič (violina), člana komorne 
igre Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje, njun program je med 
drugim zajemal:
- Leo/Lev Portnoff: Ruska fantazija št. 2
- Astor Piazzola: Adios Nonino
- Astor Piazzolla: Libertango.
Po koncertu je društvo organiziralo pogostitev z domačimi dobro-
tami.
Najlepše bi se radi zahvalili vsem domačinom za podarjene izdelke, 
vsem članom društva za vso pomoč ob organizaciji in izpeljavi do-
godka, Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje in iskrena hvala spon-
zorjem AMC Slovenija in gospodu Mikuli, podjetju Geaprodukt in 
gospodu Avdu. Nasvidenje naslednje leto!

Monika FELE

OBISK KONCENTRACIJSKEGA 
TABORIŠČA MAUTHAUSEN

Društvo izgnancev DIS KO Litija – Šmartno vsako 
leto obišče kraje kamor so, smo bili izgnani ali 

pa nas pot nese na ogled katerega izmed mnogih koncentracijskih 
taborišč. Tako smo se letos odločili, da obiščemo kraj ene od naj-
hujših taborišč druge svetovne vojne Mauthausen.
Ko poslušaš besede in razlago vodiča, si težko predstavljaš, kako 
je človek, človeku taka zver. Trpljenje ljudi in umiranje na dnevnem 
redu. Zraven barake, kjer so umirali taboriščniki so imeli nogomet-
no igrišče, tam so se zabavali esesovci in fantje iz bližnjega mesta, 
kot, da se okoli njih ne dogaja nič hudega. Čustva privrejo na dan, 
trpljenje, žalost, smrt … Zamisliš si kako nam je sedaj lepo. Mir, 
mir in zopet mir, pa četudi ni vedno vsega v izobilju. Mauthausen 
pa bo ostal neizbrisan madež Avstrije in Nemčiji. Odvzeli so ljudem 
pravico živeti.

DRUŠTVO HRTJI SVET SLOVENIJE NA  
POTEPU PO ARHEOLOŠKI POTI GEOSS

Vače – 28. 5. 2016 - Prelepo sončno nedeljo smo z našimi posvojeni-
mi hrti izkoristili za čudovit sprehod po krožni poti okoli Geometričnega 
središča Slovenije.
Pot nas je tokrat zanesla na Vače, v prelep konec Slovenije, ki pa je 
ljudem vse premalo poznan. No, mi smo ga z veseljem raziskali, naše po-
svojene »tačke« so neizmerno uživale na sprehodu, posvojitelji pa smo 
videli precej znamenitosti in izvedeli veliko zanimivih stvari povezanih s 
kraji ob naši poti. 

Problematika odsluženih hrtov, podencov in lurcherjev je mnogim v Slo-
veniji še nepoznana, zato želimo v društvu Hrtji svet Slovenije s pro-
mocijskimi sprehodi širši množici ljudi predstaviti hrtjo problematiko in 
delovanje našega društva. In le kdo bi lahko bil uspešnejši promotor, kot 
naši posvojeni hrti, ki prihajajo iz Španije in Irske ter so v Sloveniji našli 
lepe in odgovorne domove. 
Zakaj hrti potrebujejo pomoč?
Prostovoljci društva Hrtji svet Slovenije s svojim delovanjem skušamo 
vsakič znova pristaviti košček mozaika k večji sliki. S srcem in dušo smo 
osredotočeni na problematiko španskih hrtov, podencev, greyhoundov in 
lurcherjev, ki jim pomagamo najti v Sloveniji lepe in odgovorne domove. 
Galge in podence uporabljajo v Španiji največkrat za lov in živijo v grozlji-
vih razmerah. Večina galgov je po eni sezoni lova popolnoma izmučenih 

in načini, kako se znebiti odsluženega galga ali 
podenca, presegajo vse meje človeške domi-
šljije. Vsako leto v Španiji krute smrti umre vsaj  
50 000 galgov in podencev.
Podobno usodo si delijo tudi greyhoundi v drža-
vah, kjer prirejajo hrtje dirke (Irska, Velika Brita-
nija, Avstralija, ZDA ...). Selekcija je neizprosna, 
o življenju greyhoundov odločajo sekunde, krva-
ve sekunde. Ko hrt ne dosega željenih rezulta-
tov ali se poškoduje in tako svojemu lastniku ne 
prinaša več denarja, to za psa v večini primerov 
pomeni smrt. Le vsak peti tekmovalni greyhound 
dobi možnost posvojitve in se reši začaranega 
kroga nasilnih in krutih hrtjih tekaških dirk.
Osnovni namen društva je iskanje odgovornih 
domov za te pse, kjer lahko končno zaživijo ži-
vljenje, kot si ga zaslužijo. Na Vačah je dobil ču-

dovit dom tudi greyhound Apollo, ki sedaj srečno živi pravo uživantsko 
hrtje življenje. Gotovo boste tega hrtjega lepotca kdaj opazili na spreho-
du in če vas karkoli zanima o hrtih, posvojitvi, ter življenju s posvojenim 
hrtom, vam bosta njegova posvojitelja z veseljem odgovorila na vaša 
vprašanja. Greyhound Apollo pa bo vesel vaše pozornosti in cartanja. 
 Tjaša BOŽIČ, članica društva HRTJI SVET Slovenije

Greyhound Apollo,  
srečno posvojen  

v Sloveniji

Seveda smo v naše tridnevno potovanje vključili tudi druge zanimi-
vosti. Obiskali smo Svet kristalov Swarovski, ogledali bogato me-
stece Hall, kjer je bilo glavno skladišče soli v državi Avstriji, videli 
stavbo, kjer je bila prva kovnica denarja v Europi. Ogledali smo si 
tudi prelepo cerkev v tem mestu, kjer se je videlo, da so tu ljudje 
bogato živeli. Pot smo nadaljevali proti Južni Tirolski v mesto Bolza-
no. Videli smo čudovito obdelane vinograde na takih strminah, da 
se človek sprašuje kako to obdelujejo. Na tem prelepem izletu, kjer 
nas je tri dni spremljajo sonce so se vrstili zanimivi, lepi kraji polni 
zgodovine. Našo pot pa smo zaključili v Kranjski gori v gostišču »Pri 
Martinu«, kjer so nas dobro pogostili.
Ko takole »vandraš« po svetu in vidiš toliko lepega, pa vendar, ko 
prideš domov se utrne misel lepe pesmi: Videl dežele sem tuje, 
videl sem tuje nebo, zdaj v rodne kraje potujem, rad bi spet videl 
svoj dom, daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo, še lepše pa 
sijejo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom.
Sedaj imamo svojo lastno domovino imejmo jo radi in imejmo se 
radi tudi ljudje in vsak naj po svojem prepričanju živi.
Ob tej priliki pa bi se radi zahvalili Turistični agenciji Rudi Turs in 
njihovim odličnim šoferjem, posebna zahvala njihovi ga. Slađani, ki 
se trudi ustreči vsaki naši želji. Naši vodički Aleksandri, katera nam 

naše izlete z prijaznostjo in stro-
kovnostjo še polepša. Zahvala 
gre našim izgnancem DIS KO 
Litija – Šmartno, ki se kljub za-
vidljivi starosti pridružijo našim 
izletom, Društvom izgnancev 
Dole, Hrastnik, Radeče, Polšnik 
katere člane radi vzamemo se-
boj … in vsem, ki kakorkoli pri-
spevate, da se imamo na naših 
izletih res lepo.
In ne nazadnje zahvala Občini 
Litija in Občini Šmartno pri Litiji, 
ki nam z sofinanciranjem pro-
gramov omogočita obisk kon-
centracijskih taborišč, saj brez 
prispevka bi težko organizirali 
tak izlet.
Na koncu naj vsem zaželimo ve-
liko zdravja in vse dobro, da se 
še v čim večjem številu vidimo.

Upravni odbor Društva DIS KO 
Litija – Šmartno

Predsednica Marija ZAJC

ZBOR ČLANOV RKS 
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu smo zasto-
pniki območnih združenj RKS v petek, 24. junija 2016, na redni seji 
obravnavali letno poročilo za leto 2015 z revizorskim mnenjem, letno 
poročilo RKS za leto 2015, poročilo Glavnega odbora odbora RKS v 
letu 2015 in poročilo o delu Nadzornega odbora RKS. Opravili smo 
tudi nadomestne volitve predsednika Rdečega križa Slovenije ter čla-
na Glavnega odbora RKS - zastopnika notranjske regije. 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 150. OBLETNICI 
RDEČEGA KRIŽA NA SLOVENSKEM

Praznovanje 150-letnice obstoja Rdečega križa na naših tleh je zadnji 
vikend junija doseglo vrhunec.
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je bila 1.7.2016 slavnostna 
akademija, 2. 7. 2016 se je po širšem centru mesta Ljubljana odvijal 
FACE 2016 (First Aid Convention in Europe).
Predsednik republike Borut Pahor je na slavnostni akademiji Rdeče-
ga križa Slovenije ob 150-letnici delovanja posebej izpostavil prosto-
voljce, ki so zanj pravi zaklad slovenske družbe. To veliko pove tudi o 
značaju naroda in njegovem vrednotnem središču, ki ga prostovoljci, 
kot je dejal, dokazujejo mimo političnih in ideoloških delitev. V znak 
zahvale za požrtvovalnost prostovoljcev in organizacije Rdečega kri-
ža Slovenije je novemu predsedniku RKS Dušanu Kebru izročil proto-
kolarno darilo s slovensko zastavo. 
Rdeči križ Slovenije je organizacija, ki si za opravljeno delo po mne-
nju predsednika republike zasluži globoko spoštovanje in priznanje 
celotne skupnosti. Poudaril je, da 150 let RKS pripoveduje o globoki 
ukoreninjenosti organizacije v svoje okolje, o vitalnosti njenega po-
slanstva in o velikih koristih njenega delovanja za širšo skupnost. 

FACE 2016
Na 10-ih delovnih in 6-ih zabavnih mestih se je predstavilo 22 ekip 
prve pomoči iz 19-ih evropskih držav. Gre za evropsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči, ki vsako leto gostuje v drugi državi 
in poteka že od leta 1987 dalje. Osnovni namen je skrb za poslanstvo, 
razvoj in zavedanje pomena prve pomoči. Sodelujočim nacionalnim 
društvom Rdečega križa in Rdečega polmeseca omogoča izmenjavo 
znanj, izkušenj in dobrih praks o prvi 
pomoči. Organizator prireditve FACE 
2016 je Rdeči križ Slovenije v sode-
lovanju z Upravo RS za zaščito in re-
ševanje ter Mestno občino Ljubljana, 
prireditev je potekala pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Repu-
blike Slovenije Boruta Pahorja.
Na Face 2016 so sodelovale ekipe 
prve pomoči Rdečega križa in Rdečega polmeseca iz naslednjih držav: 
Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Irska, 
Italija, Kazahstan, Kirgizistan, Latvija, Makedonija, Nemčija, Norveška, 
Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija in Švica. Najboljša je bila ekipa iz 
Srbije, drugouvrščena je ekipa iz Irske, tretja pa iz Črne gore. 
Dve poškodovanki – bolničarki RKS OZ Litija sta sodelovali na delov-
nem mestu ob Ljubljanici, ostali pa smo z ekipo RKS OZ Zagorje ob 
Savi na Kongresnem trgu v Ljubljani mimoidočim prikazali temeljne 
postopke oživljanja. Danica SVERŠINA

NA ZALOGI TUDI: Renault Laguna Expression 1.9 dCi, letnik 2002, srebrna kovinska 
barva, diesel motor, 1.480 eur; Opel Meriva 1.4 16V Essentia, srebrna kovinska barva, 
bencinski motor, 4.800 eur; Opel Corsa Enjoy 1.2 16V, temno siva kovinska barva, ben
cinski motor, 7.390 eur; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, bela barva, diesel motor, 9.740 eur; 
Chevrolet Kalos 1.2 Direct A C, srebrna kovinska barva, bencinski motor, 1.880 eur; 
Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

OpeL COrsA eNjOy 1.3 CDTI
Letnik: 2012, prev. 110928 km, bela barva, 
diesel motor, 1248 ccm, 55 kW (75 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

6.920,00 EUR

OpeL AsTrA 1.4 TUrbO Innovation Letnik: 
2015, teh. pregled: 11/2019, prev. 9000 km, temno 
siva kovinska barva, bencinski motor, 1399 ccm, 
110 kW (150 KM) ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

16.900,00 EUR
CITrOeN C4 1.6I 16V sX  Letnik: 2006, 
prev. 137025 km, srebrna kovinska barva, 
bencinski motor, 1587 ccm, 80 kW (109 
KM) ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.450,00 EUR

OpeL AsTrA 1.6 16V Club  Letnik: 1999, 
teh. pregled: 07/2017,  temno modra kovinska  
barva, bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW  
(101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

770,00 EUR

OpeL AsTrA 1.7 CDTI enjoy  Letnik: 
2005, teh. pregled: 09/2016, prev. 191664 
km, srebrna kov. barva, diesel motor, 1686 
ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.770,00 EUR
OpeL COrsA COsMO 1.3 CDTI  Letnik: 
2006, teh. pregled: 08/2016, prev. 113984 
km, srebrna kov. barva, diesel motor, 1248 
ccm, 51 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.830,00 EUR

TesTNO VOZILO
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VELIK USPEH UČENCEV OŠ LITIJA NA 
DRŽAVNIH TEKMOVANJIH IZ ZNANJA

V šolskem letu 2015/16 so bili učenci OŠ Litija zelo 
uspešni na tekmovanjih iz znanja na državnem nivoju. 
Pot do tam vodi prek šolskih, nekatere še prek regij-
skih tekmovanj, kjer moraš pokazati veliko znanja. 

Tekmovanje na državnem nivoju pa je zelo zahtevno in dobiti zlato 
priznanje - imeti moraš zares ogromno znanja. 
Tako so učenci prejeli 22 srebrnih priznanj in 7 zlatih priznanj. 
Prejemniki zlatih priznanj so Maša Cvetežar 7.r, Ažbe Železnik 8.r, 
Sara Lavrenčič 9.r - 2 zlati priznanji in Laura Okorn 9.r. - 3 zlata 
priznanja. Urh Krafogel 9.r je osvojil 1. mesto v državi na Hitrem 
in zanesljivem računanju. Vili Hribar 9.r in Sara Lavrenčič 9.r sta 
prejela srebrno mednarodno likovno priznanje.
Vsem učencem in njihovim mentorjem čestitamo za dosežene 
uspehe.  Petra PAVLICA

MED KNJIŽNIČNIMI POLICAMI PONOČI
Od petka 21. 5. 2016 do sobote 22. 5. 2016 smo knjižničarji OŠ 
Litija preživeli čas v šoli. Zakaj? Ja, ker je bila na vrsti že sedma 
noč v knjižnici.V petek smo se nekateri učenci takoj po pouku že 
ob 14.00 zbrali v knjižnici in razdelili smo se v različne delavnice. 
Ena skupina je okončevala eko mesto, druga je izdelovala lončke, 
tretji pa so objavljali prispevke na našem spletnem dnevniku. Ob 
16.00 so se v šolo vrnili še ostali knjižničarji in imeli smo sestanek, 
kako bo podrobno potekala noč v knjižnici, zraven pa smo se še, 
jasno da, sladkali z prigrizki. Nato smo nadaljevali z delavnicami in 
ob 18.00 je večina imela narejeno, kar je bilo potrebno. Ena eki-
pa je z učiteljico Milko Intihar odšla v kuhinjo in se lotila priprave 
hrane. Kaj kmalu je iz učne kuhinje začelo tako prijetno dišati, da 
smo komaj dočakali povabila na večerjo.Okoli 19.00 je bila večerja 
pripravljena. Pripravili so odlično pico, za vsakega se je našel ustre-
zen nadev, in za sladico je Kim spekla ogromno, okusno jagodno 
torto. Za romantično vzdušje pa so poskrbele svečke. Ko smo vse 
pospravili, smo odšli v knjižnico in imeli igre, s katerimi smo se še 
bolj spoznali med seboj. Pred tem pa smo si ogledali napovednike 
za film, ki naj bi si ga kasneje ogledali. Večini učencev je bil najbolj 
zanimiv napovednik za film Tomorrowland, zato smo si ga pozneje 
ogledali. Kar do polnoči smo gledali film. Potem je končno prišel 
čas za uro strahov, ki so jo letos pripravili učenci 8. razreda.
Njihova naloga, bolje rečeno želja, je bila, da nas prestrašijo in ver-
jemite mi, uspelo jim je. Skoraj vse je bilo na smrt strah. Ko so 
duhci odšli spat, je sledila še zadnja točka tega programa: branje 
strašljivih zgodb. Nekatere so bile zares strašne in zagotovo je bilo 
katerega knjižničarja strah. Prišel je čas, ko smo se odpravili spat, 
kar velikim ni bilo preveč všeč. Okoli 02.00 ure smo menda končno 
vsi zaspali. Zjutraj pa že okoli 07.00 budnica, jutranja higiena, zaj-
trk in ob 08.00 odhod domov.Vzdušje je bilo zabavno, hrana dobra, 
polnočni izzivi zanimivi. Vsi že komaj čakamo osmo noč v knjižnici, 
ki bo zagotovo tako, mogoče pa še bolj, dobra.

Lana VOZELJ, članica knjižničarskega krožka

OŠ LITIJA DRUGIČ ZAPORED OSVOJILA VELIKI  
PREHODNI POKAL

V soboto 11.6.2016 smo se z učenci udeležili Litijskega teka, ki ga 
je organiziral Javni zavod ZKMŠ. Tekmovanja se je udeležilo veli-
ko število učencev iz matične šole in podružnic. Vsi učenci so tek 
uspešno opravili. Rezultati vseh tekmovalcev so šteli za ekipno uvr-
stitev. Že drugič zapovrstjo smo osvojili prvo mesto in za to prejeli 
velik prehodni pokal. Mentor: Urban HAUPTMAN

OBISK UČENCEV 1.B RAZREDA  
OŠ JURIJA DALMATINA IZ KRŠKEGA 

V torek, 21. 6. 2016, sva učiteljici Svetlana Jović in Mojca Haupt-
man Jovanovič organizirali zaključek celoletnega mednarodnega 
projekta Spoznavamo preteklost s sovico Viko. Na obisk sva pova-
bili učence iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, njihove učiteljice ter babi-
ce in dedke iz Krškega, ki so v projektu sodelovali pa tudi krajane 
Save, ki so dali velik doprinos projektu in nas večkrat obiskali ter 
nam pripovedovali o preteklosti. Tako se je dogodka udeležilo 23 
učencev 1. b razreda OŠ J. Dalmatina z učiteljicama Marijo Meh 
in Dragico Luskovec ter gospe Marija Župevc in Marica Umek in 
gospoda Drago Gradišek in Franci Pirc. Prisotni so bili učenci 1., 
2. in 3. razreda PŠ Sava, učiteljici Svetlana Jović in Mojca Haupt-
man Jovanovič ter krajani Save: ga. Lenka Zagorc, ga. Iva Garantini, 
ga. Vika Gregorin, ga. Milena Raspotnik, ga. Joži Borišek, ga.Štefka 
Juvan, g. Srečko Renko in g. Marjan Raspotnik. Gospod ravnatelj 
nam je s svojim obiskom izkazal čast ter podporo najinem delu. Z 
dogodkom smo pričeli ob 9.00 v šoli, kjer smo gostom razkazali 
šolske prostore. V telovadnici so učenci, ki so obiskovali krožek 
Ustvarjalne urice, zaigrali predstavo Sovica Jokica spet joka. Nato 
smo se napotili na nogometno igrišče, kjer sva vsem udeležencem 
projekta razdelili pohvale in zahvale za aktivno sodelovanje v pro-
jektu. Prisotne sva presenetili s srečelovom. Babice naših učencev 
so poskrbele za dobro in slastno pogostitev. Preostanek našega 

druženja smo namenili pogovoru, različnim igram in sprostitvenim 
dejavnostim. Na koncu smo se vrnili v šolo, kjer so se učenci igrali 
družabne igre, učiteljice in gostje smo se spočili ob kavi, s katero 
nas je presenetila gospa Metka Vozel. 
Dogodek je bil zelo pozitivna izkušnja za vse prisotne in smo se 
ob 12.00 navdušeni in polni nepozabnih vtisov poslovili ter s tem 
zaključili dogodek in projekt za to šolsko leto. 

Učiteljica PŠ Sava: Svetlana JOVIć

PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI
Učenci OŠPP Litija so se v ponedeljek, 23. 5. udele-
žili področnega tekmovanja v atletiki v Domžalah. V 
sedmih disciplinah je nastopilo 15 učenk in učencev. 
Preizkusili so se v teku na 60m, 300m, in 1000m, 

skoku v daljino, v višino, metu žvižgača in štafetnem teku 4x100m. 
Na zmagovalni oder, med najboljše tri, so se uvrstili v skoku v dalji-
no s 1.mestom Žan Anžel, 2.mestom Nik Dragar, v teku na 1000m 
Gregor Tekavec in v teku na 60m Denis Agović. Dobitniki medalj so 
si s tem pritekli tudi uvrstitev na Državno tekmovanje v Brežicah. 
Učenke in učenci so prikazali veliko borbenost in z redno vadbo 
bodo nekateri izmed njih v prihodnjih letih še izboljšali rezultate. 
Vsi pa so že letos navdušeni nad tem, da se prihodnje leto po-
novno pomerijo v »kraljici športov«. Učence so spremljali Marjana 
Černugelj, Robert Farič, Petra Motoh, Matjaž Bizilj in Vili Guček.

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI OŠPP V BREŽICAH 
Štirje dobitniki medalj na Področnem tekmovanju v atletiki za 
učenke in učence OŠPP, so v petek, 3. 6. 2016, nastopili na 
Državnem tekmovanju v Brežicah. Gregor Tekavec je nastopil v teku 
na 1000m, Denis Agović v teku na 60m ter Nik Dragar in Žan Anžel 
v skoku v daljino. V hudi konkurenci se najbolje odrezal devetošelec 
Žan Anžel, ki si je priskakal 6. mesto. Gregor se je uvrstil na 9. me-
sto, Denis na 13. in Nik na 17. mesto. Učenci in spremljevalca Petra 
Motoh in Vili Guček so preživeli lepo športno dopoldne n atletskem 
štadionu v Brežicah. Učenci pa že razmišljajo o skrbnem treningu za 
ponovno srečanje v naslednjem šolskem letu in še boljših rezultatih.

PLAVANJE V TERMAH OLIMIE 
V torek, 7. 6. 2016 so učenke in učenci Podružnične šole s prilago-
jenim programom OŠ Litija, vseh 40 otrok in 15 njihovih učiteljev 
in spremljevalcev, obiskali bazene v Termah Olimia pri Podčetrt-

ku. Izkoristili so darilo Slovenskih železnic ob 50. obletnici obstoja 
šole. Iz Litije so se odpeljali ob 9.25. Po dvakratnem presedanju in 
s tem spoznavanju pomembnih križišč prometnih poti, so ob 12h 
zaplavali v bazenih. Plavanja, iger v vodi, namakanja, sončenja in 
prijetnega druženja so se do 16h dodobra naužili in ob 16.55 po-
novno sedli na vlak. V Litijo so, utrujeni a srečni, prispeli ob 19.30. 
S tem je bil zaključen eden od najprijetnejših in najzanimivejših, 
resda tudi bolj napornih in organizacijsko zahtevnih, športnih dni. 
Za brezplačno vožnjo z vlakom in vstop na bazene se iskreno in 
globoko zahvaljujejo podjetju Slovenske železnice, ki je s tem poka-
zalo razumevanje in skrb za čim lepše in kakovostno življenje otrok 
s posebnimi potrebami.  Vili GUČEK

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ LITIJA IMA TALENT
Letos so zaključno prireditev pripravili po scenariju televizijske odda-
je Slovenija ima talent. Pripravili so tri avdicije, eno polfinalno avdi-
cijo in finalno prireditev na kateri so se predstavili talenti naše šole. 
Prireditev je bila v torek 31.5.2016, ob 17.uri v avli OŠ Litija. Nastopili 
so učenci od 1. do 9. razreda in učenci Podružnice s prilagojenim 
programom. Zopet so lahko ugotovili koliko izvirnosti, ustvarjalnosti 
in spretnosti imajo učenci. Pri pripravi in izvedbi so sodelovali številni 
učitelji ter približno 70 učencev naše šole. Ugotovili so, da bi lahko v 
prihodnje tovrstne nastope podaljšali, morda kar na celo šolsko leto. 
Na tej prireditvi je ravnatelj najbolj ustvarjalnim učencem šole pode-
lil zahvale OŠ Litija za njihove dosežke na področju znanja, športa in 
kulture. Pred prireditvijo so učenci in mentorici šolskega parlamenta 
pripravili ustvarjalne delavnice, po njej pa so si lahko vsi obiskovalci 
ogledali predstavitve ustvarjalnega dela učencev in mentorjev pri in-
teresnih idr. dejavnostih na šoli.  Robert FARIČ

VIKEND SEMINAR DRUŠTVA SOŽITJE 
LITIJA IN ŠMARTNO

Od 3.6. do 5.6. 2016 je Društvo Sožitje Litija in 
Šmartno ponovno uspešno izvedlo vikend seminar 
za svoje člane. Udeležilo se ga je kar 68 članov, star-

šev, skrbnikov in prostovoljcev. Tudi tokrat so se odpravili v Laško. 
Udeleženci so vikend seminar preživeli v Hotelu Zdravilišče Laško, 
centru zdravstvenega turizma s programi in storitvami za zdravje in 
dobro počutje. 
Priprav za izvedbo seminarja sta se tudi tokrat lotili Marjeta Mlakar-
-Agrež in Barbara Klanšek. 
3.6.2016 je tako v popoldanskih urah za mnoge prišel težko priča-
kovan trenutek odhoda. Ob prihodu je hotelsko osebje pripravilo 
lep sprejem s pozdravnim napitkom. Sledila je namestitev v sobe in 
večerja in nato srečanje članov, na katerem je potekal razgovor o 
samem programu vikend seminarja. V večernih urah pa so se člani 
društva zavrteli ob glasbi v kavarni hotela. V naslednjih dveh dneh 
so se zvrstila tri predavanja. Prvo predavanje za starše je pripravila 
ga. Vojka Lipovšek Polc, z naslovom »Prehojena« pot staršev. Sledi-
lo je sobotno popoldansko predavanje z naslovom Sistemske obli-
ke skrbi ter dedovanje, katerega je pripravila ga. Vesna Rebronja. 
Tretje predavanje, ki je potekalo v nedeljo dopoldan, z naslovom 
Oblike skrbi za naše člane pa je udeležencem predstavila ga. Rozi-

na Kralj. 
Sočasno s predavanji 
so potekale zaposlitve-
ne delavnice za osebe 
z motnjami v duševnem 
razvoju. Likovno delav-
nico sta vodila Pavel in 
Marija Smolej ob po-
moči Barbare Klanšek 
in Savi Celestina. Izva-

jala se je tudi delavnica Začutimo naravo, katero sta vodili Alenka 
Vidgaj in Sandra Rihter ter plavalna delavnica, katere vodstvo je 
prevzela Polona Baš Jere. Pri izvedbi so ji pomagali tudi Nataša 
Zupan Cvetežar, Petra Motoh, Vanja Varlec, Danica Potočnik in Mi-
lena Kurent. Uspešno pa je bila izvedena tudi Masažna delavnica za 
katero je s svojimi spretnimi rokami poskrbela Marija Pirc. 
Tudi letos jih je presenetil Vodomček s sladkim presenečenjem. Po-
leg vseh aktivnosti je bilo še dovolj časa tudi za namakanju v bazenu, 
sprehode in posedanje ob skodelici kavice in prijetnem klepetu.
Zadnji večer se je zaključil s plesom, kot se to spodobi za zaključek 
lepo preživetega vikenda. 
Pred odhodom domov je bilo še zaključno srečanje, na katerem so 
se predstavile posamezne skupine s poročili o izvedbi delavnic in s 
svojimi izdelki. Prijetno preživet vikend se je tako zaključil in v Litijo 
so se vrnili zadovoljni, nasmejani in polni novih doživetij. 

Barbara KLANŠEK

ZAKLJUČNI PRIREDITVI
V torek, 22. 6. in v sredo, 23. 6. 2016, sta na POŠ 
Dole in OŠ Gabrovka potekali prireditvi ob dnevu 
državnosti in zaključku šolskega leta. Najprej smo 
obeležili 25-letnico samostojnosti naše države, v na-
daljevanju pa so se učenci s plesom, petjem, igro, 
recitacijami in igranjem na instrumente predstavili 

na temo otroškega 
parlamenta: Pasti 
mladostništva. 
Ravnatelj Igor Ho-
stnik je pohvalil 
učence za njihov 
trud skozi celo šol-
sko leto in najbolj 
uspešnim podelil knjižne nagrade ter priznanja. Vsem zbranim je 
zaželel vesele počitnice.  Marjeta MRHAR, Ksenija PAVLIN

VRTEC ČEBELICA

ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA ČEBELICA 
GABROVKA

Tika, taka, čas beži …
Res beži, še ne dolgo nazaj 
so nekateri prvič vstopili v 
vrtec, skupaj premagovali 
prve korake uvajanja. Pa 
je tu že konec leta in naš 
zaključek. Koliko novega 
znanja so vsrkale njihove 
glavice. To so lahko vide-

li tudi vsi obiskovalci na naši zaključni prireditvi, »Tika, taka, čas 
beži…«. Rdeča nit prireditve je bila povezana z našim letošnjim 
prednostnim področjem »Porajajoča se pismenost«. Skozi uro in 
pol dolg program smo prikazali, kaj vemo o času, kako se v njem 
orientiramo in kako uresničujemo cilje s področja zgodnje poraja-
joče se pismenosti na področju naravoslovja. Vsaka od skupin je 
prikazala eno časovno obdobje: dan in ure, dnevi v tednu, meseci 
v letu in skupna točka letni časi. Od najstarejših vrtičkarjev smo se 
tudi slovesno poslovili. 
Tako najmanjši, kot malo starejši otroci so zbrane navdušili s svojim 
sproščenim in iskrenim nastopom.  Za male čebelice Marinka L.

V SODELOVANJU S STARŠI SPOZNAVAMO  
LJUDSKE PLESE IN IGRE

V okviru dobrega sodelovanja s starši, predstavitve njihovih pokli-
cev, hobijev in aktivnosti, smo na torkovo dopoldne gostili Marti-
novo mamico. A ona ni prišla sama. Zanima jo ljudsko izročilo in 
ohranjanje le tega, ima rada glasbo, ples, zato je s seboj pripeljala 
folklorno skupino šolskih otrok, na katere prenaša svoja znanja. 
Ker je po poklicu vzgojiteljica, pa še svojo skupino otrok iz Vrtca 
Šmartno.
V uvodnem delu smo lahko 
prisluhnili prepevanju ter 
plesu ljudskih pesmi in igra-
nju ljudskih iger. Predstavil 
se je tudi mali harmonikaš, 
še vrtičkar. Njihov nastop 
nas je zelo navdušil. Sledila 
je plesna delavnica plesnih ljudskih iger, v katero smo se vključili 
vsi otroci oddelkov iz Gabrovke in oddelek »Petelinčkov« iz Šmar-
tnega. V nadaljevanju je sledila še manjša pogostitev, druženje na 
igrišču, igra na igralih in v peskovniku. 
Bili smo kot sončki, polni pozitivne energije, povezovala nas je do-
bra volja, prijateljstvo, ples in pesem. Pavčkova pesem, ki so nam 
jo podarili »Petelinčki« kar drži. Hvala Martinovi mamici in njenim 
varovancem.

»Ni res, da je samo eno sonce
in da samo ono greje.
Sonc je na zemlji in nebu,
da jih jih nihče ne prešteje. Marinka LENART

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke svetca 1 (rozmanov trg), Litija,
GsM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez
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NOVO  NOVO  NOVO
oD SeDaJ tUDi

PoPRavila 
avtoMatSKiH 

MenJalniKov!!!

ŠPORTNIKI Z VAČ IN OKOLICE, KI IMAJO  
NEKAJ MED NOGAMI

Kot ste to takoj uganili, so to: kolo, motor ali konj. 
- Kolesarski klub Vaška Runda je skupina prija-
teljev, ki skupaj praznujejo svoje rojstne dneve in 
druge praznike in se vsak četrtek zapeljejo iz Kan-
drš proti Trojanam, skozi Moravče, nazaj v Kandr-
še – 55 km. So že profesionalce povabili s seboj, 
pa so Vačani zanje prehitri. Sodelujejo skoraj na 
vseh kolesarskih prireditvah po Sloveniji. Njihova 
zvezda je Matej Kimovec (sl. 1), državni prvak v 
vzponih, itd.

- Motocross park Boltija, Slo-
venia je plod prizadevanja pred-
vsem Simona Lavrina in njegovih 
prijateljev. Proga je narejena pro-
fesionalno (sl. 2) in se ponaša z 
najpopolnejšo in najobsežnejšo 
dokumentacijo. Ampak naša bi-

rokracija in politika imata trenutno druge interese, tako, da velikih 
javnih tekmovanj ni možno izpeljati, vse ostalo pa. Ne obupaj Si-
mon – radi te imamo! 
- Tudi Konjenica Jesenje – GEOSS ima v svojih 
vrstah državnega prvaka - zmagovalca v western 
jahanju: Horsemanship walk &: trot (SIQHA). To je 
Jan Škarja iz Tolstega vrha (sl.3). Če vas zanima 
trening konja brez vsakega najmanjšega nasilja, je 
to vaša prava izbira v svet jezdecev. 
V zgornjih vrsticah sem nanizal dovolj podatkov, 

da smo lahko ponosni tudi na mlajši rod, ki bo en-
krat v muzeju Petra Svetika širil zbirko pomembnih 
mož, pa tudi dovolj, da boste na internetu brez te-
žav videli in izvedeli še več. 
- Športnik, ki ima NEKAJ V GLAVI, pa je Pavel 
Hiršel (sl.4). Daljnega leta 1965 je bil v svoji ka-
tegoriji državni prvak in zbral vse točke v športu, 
ki se imenuje dopisni šah, v naši državi, ki se je 

imenovala Socialistična, federativna, republika Jugoslavija. (Da se 
zgodovina slučajno ne pozabi!)  Rad nas imam! Zvonček Norček

 

UTRIP POLETJA 2016
Mladinski center Litija, je v sodelovanju s partner-

ji, ponovno pripravil pester počitniški program: 

JAM SESSION + OPEN MIC 18.7. – 22.7. OD 17.00 DO 20.00 
MC KLUB
Vidiš svet skozi note in stihe? Te kdaj prime, da bi delil svoje 
rime? Open Mic + Jam session je odlična priložnost, da svoje 
ustvarjanje deliš, napišeš nov komad ali se preprosto prepustiš 
poetičnosti trenutka. Vabljen tudi, če nimaš predznanja, vse ti 
bomo pokazali. Še inštrument v roke dobiš, če želiš.

ULIČNI FITNES 25.7. – 29.7. od 17.00 dalje
Najlepše je trebušnjake delati v gozdu – ker lepo diši, ker je senca 
in ker so drevesa za kuliso. Odpravili se bomo na litijski Triglav - 
»Svibno«, kjer bomo obnovili dotrajane naprave za razgibavanje 
na prostem. 

DELAVNICA GRAFITOV pred MCjem 1.8. – 5.8. od 17.00 do 
20.00
Te zasrbijo prsti ob pogledu na sveže prepleskan zid? Delavnica 
je priložnost za sprejanje in sproščanje ustvarjalnosti. Na drugi 
delavnici se bomo lotili zidu pred Mcjem. S spreji boš izrazil tisto, 
za kar meniš, da bi morai vedeti in videti vsi občani. Ne bodi van-
dal, postani grafitar! 

DIY delavnice od 8.8. do 12.8. MC Litija
Si se kdaj spraševal kako se iz kosa lesa naredi žlica? Ali veš, da 
stara majica lahko postane košarica? Nič lažjega, pridi na naše 
»Naredi si sam« delavnice, kjer se bomo lotili izdelave vsega, kar 
smo si vedno želeli, pa si nikoli nismo uspeli kupiti. Ustvarjali 
bomo iz recikliranih in odpadnih materialov. 

BOBNARSKA DELAVNICA 22.8. – 24.8. od 17.00 do 20.00 MC 
KLUB
Činele, snare, bas boben, palčki, ritem, solo,... so le nekateri izra-
zi, ki ti jih bo orisal Domen Malis. Če uživaš ob ropotanju, lahko z 
Domnom spoznaš osnovne ritme in tehnike bobnanja. 

SKUPNA KUHNA in MLADINSKI CIRKUS vsak petek do kon-
ca avgusta ob 17.00 MC Litija
Sestavine: čajna žlička KLIŠEja, en ščepec MCja, kuharska ekipa, 
smeha in zabave po okusu. Postopek: javijo se kuharske ekipe po 
tri in skuhaj večerjo za večjo skupino. Vmes izmenjujemo recepte 
za kulinarične dobrote in odkrivamo nove okuse. Vsak teden kuha 
druga ekipa. Pa dober tek!
Partnerji počitniškega programa so: KLIŠE – Klub litijskih in šmar-
skih študentov, Za zdravje mladih, JSKD – OI Litija, DPM Litija, Za-
vod Movit, Urad Republike Slovenije za mladino, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, Občina Litija.

POLETNE DEJAVNOSTI V ENOTI MEDVEDEK
Pa smo vendarle dočakali poletje. Nekateri otro-
ci že uživajo na počitnicah, drugi pa jih še veselo 
pričakujejo. Veselimo se vseh dogodivščin, ki jih 
bomo dožive-
li, pa naj bo to 

doma, na morju, v hribih ali v vrt-
cu. Slednji prav tako uživamo ob 
raznolikih poletnih dejavnostih, 
ki jih izvajamo v hladni senci pod 
krošnjami dreves. Veliko se igra-
mo z vodo, saj so temperature že 
temu primerne. Prav tako nismo 
pozabili na živali, ki živijo v morju in jih likovno upodobili. Po tleh 
smo risali z ledom in v peskovniku gradili peščene gradove. 
Kolektiv vrtca Medvedek vam želi čim več lepih, poletnih dni, pred-
vsem pa veliko novih in razigranih počitniških dogodivščin.

POLETJE V NAJDIHOJCI
Težko pričakovano poletje je tukaj. Nekateri že odhajajo na počitni-
ce, drugi so še v pričakovanju le teh. Ni pomembno, kje jih bomo 
preživeli, skupna doživetja so lahko prijetna kjerkoli. Pogosto ni 
potrebno veliko, da se preprosta, vsakdanja opravila spremenijo v 
poseben dogodek.

Tudi življenje v vrtcu poleti postane še 
bolj sproščeno in zabavno. Otroci iz 
skupine Medvedki so poletje pozdravili 
z zajtrkom na prostem. Na svežem, ju-
tranjem zraku, v prijetni senci na našem 
igrišču, je zajtrk postal nepozabno doži-
vetje in še bolj je teknil kot ponavadi.
Poleti še več dejavnosti prenašamo na 
igrišče, saj nam košata drevesa zagota-
vljajo hladno senco tudi v najbolj vročih 
dneh, bogato opremljeno igrišče pa po-
nuja dovolj možnosti in izzivov tako za 
vodene dejavnosti kot prosto igro. K ra-
znoliki gibalni aktivnosti, kot so različne 
naravne oblike gibanja, elementarne igre 

in igre z žogo, otroke spodbujamo v zgodnjih dopoldanskih urah; to-
plejši del dneva pa je namenjen bolj umirjenim dejavnostim, ko se, 
v okviru ponujenih možnosti, otroci lahko prosto igrajo, spoznavajo 
različne likovne tehnike in materiale, se igrajo družabne, rajalne in 
socialne igre ali ustvarjajo v peskovniku. Seveda poleti brez vode 
ne gre, zato strokovni delavci poskrbimo, da je te vedno dovolj, 
tako za pitje, kot tudi za osvežitev in mokro zabavo.
S pestrim počitniškim programom pa bomo poskrbeli za to, da 
otroci aktivno in sproščeno preživijo poletne dni in si naberejo no-
vih izkušenj, energije in lepih spominov za hladnejše dni.

Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

POLETNI POZDRAV
Šolsko leto se je zaključilo in tudi vrtčevski otroci nestrpno 
pričakujejo poletne aktivnosti. Vsem staršem in otrokom želim pri-
jetne, brezskrbne počitniške dni, polne zanimivih doživetij.
Bodočim šolarjem, ki jih v septembru čakajo novi šolski izzivi, želim 
veliko poguma in uspeha pri pridobivanju novih izkušenj. Staršem 
pa se za sodelovanje iskreno zahvaljujem in želim vse dobro v na-
daljnjem odraščanju otrok. 
Za vse, ki ostanete z nami tudi v naslednjem letu, pa že kujemo 
načrte za zanimive vrtčevske izkušnje. Veselimo se jih skupaj!

Liljana PLASKAN, ravnateljica

KLIŠE-JEVO POLETJE
Poletni meseci, čas za oddih in regeneracijo, so 
odlična priložnost, da se pridružite KLIŠE-jevcem 
na nepozabnih dogodivščinah in si tako popestri-

te vroče poletne dni. Člani KLIŠE-ja smo zabavno poletje že 
pričeli v juniju, pester program pa se bo nadaljeval vse do 
konec septembra.
KLIŠE-jevci smo v juniju sodelovali in se udeležili raznovrstnih 
prireditev. Tako smo aktivno sodelovali pri oblikovanju in izvedbi 
festivala F52, ki je postal že tradicionalni glasbeni dogodek na 
Ponovičah in zaščitni znak organizacij, društev in Mladinskega 
centra občine Litija. Prav tako smo predstavili svoje delovanje na 
festivalu skupnosti, ki je zaokroževal pestro festivalsko dogajanje 
s predstavitvami na stojnicah, razstavami, plesnimi ter pevskimi 
nastopi, kot tudi športnimi prikazi. 
Glasno in nazorno pa smo barve in ime KLIŠE-ja predstavili tudi 
na Oviratlonu na Pokljuki, kjer smo se pridružili več kot 1.600 
oviratloncem. Na lep in sončen dan, smo premagali vse blatne 
kopeli in gozdne ovire, ob tem pa glasno spodbujali tudi druge 

Vse informacije na Facebook strani Mladinskega centra Litija, 
www.zkms-litija.si in v zloženki s počitniškim programom. Vse 
aktivnosti so za udeležence brezplačne. Zaželene so prijave 
vsaj 3 dni pred začetkom delavnice na telefonski številki 051 443 
410 ali 01 89 80 119, na elektronskem naslovu info@mc-litija.si 
ali osebno v dnevnem centru MC-ja od ponedeljka do petka od 
12.00 do 21.00. Vse delavnice se bodo odvijale v popoldanskem 
času, od 17.00 do 20.00. 

ŠPORTNO POLETJE 2016
Je počitniški program Mladinskega centra Litija, Kluba litijskih in 
šmarskih študentov in partnerjev, ki ga sestavljajo organizirane 
športne vadbe po naslednjem tedenskem razporedu:

URA PON TOR SRE ČET PET

9.00–12.00

TENIS 
na tenis 
parku As
Športna 

Gabrovka 
igrišče OŠ 
Gabrovka
otroci do 

15 let

ŠPORTNI 
TOREK

NOGOMET/
KOŠARKA

otroci do 15 
let, igrišče 
Rozmanov 

trg

TENIS na 
tenis  

parku As
otroci do 

15 let

KOPALNI 
IZLET

TENIS na 
tenis  

parku As
otroci do 

15 let

12.00–16.00

17.00–18.00
TENIS 

na tenis 
parku As

mladi nad 
15 let

TENIS  
na tenis  
parku As

mladi nad 
15 let

TENIS na 
tenis parku 

As

mladi nad 
15 let

18.00–19.00
NOGOMET/
KOŠARKA
mladi nad 

15 let, 
igrišče na 
Dobravi

NOGOMET/ 
KOŠARKA
mladi nad 

15 let, 
igrišče na 
Dobravi

19.00–20.00
ODBOJKA
mladi nad 

15 let
igrišče 
Zgornji 

Log
20.00–21.00     

Vse športne aktivnosti so brezplačne, razen kopanja v Atlantisu. 
Cena kopalnega izleta je 8€ za mlajše od 12 let in 10€ za starejše 
od 12 let, cena vključuje prevoz, vstopnino in animacijo. Kupone 
za igranje tenisa prevzamete v MC-ju ali KLIŠE-ju. S programom 
začnemo 27.6. in ga izvajamo do 31.8.2016.

Novosti letošnjega Športnega poletja:
športni program v Gabrovki ob ponedeljkih od 4.7. do 29.8.,
karte s popustom TERMALNI PARK AQUALUNA,
Z MC-jem V HRIBE - na Kamniško sedlo, 29.7. in Golico, 26.8..
Vse informacije na Facebook strani Mladinskega centra Litija, 
zkms-litija.si in v zloženki s počitniškim programom.
Ekipa MCja pa v avgustu odhaja na kratek dopust. V tednu od 
16.8. do 19.8. bo MC na počitnicah. V tem tednu odpadejo vse 
aktivnosti razen igranja tenisa na tenis parku AS. 

soudeležence tega športnega dogodka. Tako smo tudi pritegnili 
pozornost organizatorjev in si prislužili zabavno prvo nagrado. V 
mesecu juliju smo nadaljevali s svojimi adrenalinskimi in športni-
mi podvigi in se tako odpravili v enega izmed najlepših kotičkov 
Slovenije – Bovec. Tri dnevno kampiranje smo zaradi slabega vre-
mena sicer morali malo skrajšati, kljub temu pa smo se v prvih 
dveh dneh naužili svežega zraka in lepot narave, s pogledom na 
čudovite gore in Sočo. Prav tako smo uživali v raftingu in dokazali, 
da športne aktivnosti res popestrijo vsako druženje.
V naslednjih dneh se bo KLIŠE prav tako podal v adrenalinski 
par GEOSS, organiziral karting, večer družabnih iger, paintball 
in izlet v tovarno čokolade Zotter. Prav tako spremljajte našo 
spletno in FB stran za dodatne informacije o športnih dogod-
kih, ki se bodo odvijali v našem okolišu, pod sloganom »Športno 
poletje«. Ob tem ne pozabite, da smo v poletnih mesecih spre-
menili čas uradnih ur, na samo srede od 17.00 do 20.00, kljub 
temu pa smo dosegljivi po dogovoru preko telefona, maila ali fb  
sporočila. 

Anamarija KAMIN
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O FESTIVALU SLOVO POLETJU,  
KI BO ŽE DESETIČ!

Festival Slovo poletju je bil prvič izveden 31. 8. 
2007 z nastopom zbora Sv. Nikolaja Litija, Okte-

tom Valvasor, Kvartetom trobil in gosti Vokalno skupino Cantemus 
iz Žalca. V letu 2008 so se koncerti zvrstili v štirih tednih, z doma-
čimi nastopajočimi. V letu 2009 pa so se pričeli tematski večeri 
in prvi gostje iz tujine. V devetih letih so z odličnimi nastopi ve-
čere obogatili domači kulturniki: Zbor sv. Nikolaja Litija, Moška in 
ženska vokalna skupina Lipa Litija, Pihalni orkester Litija, Tolkalna 
skupina Perkakšens, Leseni rogisti, harmonikar Nejc Grm, skupi-
na Magrateja ter Tamburaški orkester Šmartno in ljudske pevke 
KUD FS Javorje. Gostili smo priznane glasbenike in plesalce iz vse 
Slovenije in tujine: Vinko Coce, Vlado Kreslin, Trio Tori, Slovenski 
oktet, Klapa Mali grad, Petar Grašo, Nuša Derenda, Davor Radolfi in 
Ritmo loco, Prifarski muzikanti, Nina Pušlar, Eroika, Ansambel Roka 
Žlindre, Halgato band, Skupina Bohem, Skupina Orlek, Nuška Dra-
šček, Klapa Šufit, Noreia, Đani Stipaničev, Plesalke irskega plesa, 
Folklorna skupina KUD Beltinci, trebušne plesalke Salam Ghazeea, 
Folklorna skupina KUD Doboj, Grupa Do iz Doboja, plesna skupina 
Tango Maleva iz Argentine, Vokalna skupina IVA iz Doboja… Veliko 
lepih večerov smo preživeli v družbi odličnih umetnikov in stkali 
številna poznanstva. Ljudje so zadovoljni zapuščali poletne kultur-
ne večere in upamo, da bomo lahko s to tradicijo nadaljevali tudi v 
prihodnje. Želimo si, da bi Litijane poletni kulturni večeri razveselje-
vali več kot le dva dni in trudili se bomo, da ohranimo kvaliteto ter 
da se bo za vsako generacijo našlo kaj zanimivega. Idej nam ne bo 
zmanjkalo, kajti še veliko je ustvarjalcev, ki bi želeli nastopiti v Litiji.
Letos pa lepo vabljeni zopet konec avgusta: 

10. festival SLOVO POLETJU - program:
četrtek, 25.8.2016:  ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA IN ZBOR  

SV. NIKOLAJA LITIJA
petek, 26.8.2016:  OTO PESTNER IN VOKALNA SKUPINA 

BEE GEESUS

NA KRATKO O NOVI ABONMAJSKI SEZONI… 
Predvidene predstave: PAŠJON – Gledališče Nova Gorica, VEČNO 
MLADI – SNG Maribor, STARO ZA NOVO (Boris Kobal in Tin Vodopivec), 
ILUTKA (Tina Gorenjak in Gorazd Žilavec), DIVJAK - SiTi Teater. Podrob-
nosti o predstavah, prijavah in podaljšanju abonmaja pa v avgustu. 

UREJANJE MUZEJSKIH PROSTOROV
Tudi v poletnem času se bo nadaljevalo ure-
janje prostorov v stari sodniji, saj je še vedno 
ogromno za postoriti. V juniju je 20 prostovolj-

cev – katoliška mladina iz Španije pod vodstvom Emila Urbančiča 
počistilo kleti, KSP Litija pa je ekspresno priskrbelo kontejnerje in 
odpeljalo navlako. Opravljeno je bilo res veliko delo, zato najlepša 
zahvala fantom in KSP Litija za pripravljenost pomagati.
V mesecu juliju bodo dekleta, ravno tako iz Španije, ponovno po-
spravila in pometla kletne prostore. Mladi Španci vsako leto pridejo 
na povabilo našega sokrajana Emila Urbančiča in pomagajo v jav-
nih in humanitarnih institucijah. Res lepa in plemenita gesta!
Z novim okrasnim rastlinjem, darilo gospe Sonje Poglajen iz Jabla-
nice, smo olepšali glavni vhod in južno dvorišče.
Ponovno smo pridobili donacijo pohištva iz nekdanje Davčne upra-
ve, za kar je poskrbel načelnik upravne enote Litija g. Marko Doble-
kar. Koristno jo bomo uporabili za ureditev depojev.
Dogovarjamo se za nove donacije v obliki gradiva in starih predme-
tov, kar kaže, da ljudje počasi spoznavajo namen in pomen muzeja 
in to je: skrb in varovanje naše skupne dediščine. 
Gospa Eva Kovič iz Jevnice nas je ponovno razveselila s 6 škatlami 
najrazličnejšega gradiva, ki bo dragocena pridobitev našega mu-
zeja in hkrati možnost za raziskovanje preteklosti zainteresiranim 
občankam in občanom.
Gospa Ana Vidic iz Tenetiš pa je prinesla v muzej cel sveženj starih 
dokumentov iz 19. stoletja, ki se nanašajo na naš okoliš. Pohvale 
vredna poteza, saj takšno gradivo navadno roma v smeti, ker ljudje 
ne prepoznajo njegove vrednosti in smisla ohranitve.
V Mestnem muzeju Litija se vsem, ki se spomnite na nas in 
nam pomagate ohranjati in vzdrževati našo dediščino najto-
pleje zahvaljujemo!

POLETNI ČAS V MUZEJU
V mesecu juliju in avgustu bo muzej odprt samo v dopoldan-
skem času in sicer: v ponedeljek, sredo in soboto od 10h do 
12h. Za predhodno najavljene skupine (gsm: 031/689-160 ali 
mestnimuzej@zkms-litija.si) je ogled možen tudi izven tega časa.

VEZENINE V MUZEJU
V soboto, 2. julija, je pred Mestnim muzejem Litija potekala raz-
stava vezenin. V organizaciji Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Litija-Šmartno so svoja ročna dela predstavljali Društvo deklet in 
žena Vače, Rokodelski center iz Moravč, Društvo upokojencev Litija 
in posamezniki.
»Sodobni čas je iz naših domov in modernega življenja izrinil veze-
nine, ki so včasih krasile domove in dogodke v človeškem življenju. 
Od rojstva do smrti. Iz zgodovine nam je znano, kaj vse je morala 
imeti nevesta v bali… Le starejši se bodo še spomnili vezenih prtov, 
ki so viseli nad kuhinjskimi mizami, štedilniki z napisi: Ljubo doma, 
kdor ga ima ali kaj podobnega.« (Milena Dimec, predsednica Uni-
verze za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno.
Na predstavitvi je bilo mogoče videti tudi rokodelce pri izdelavi rož 
iz krep papirja in izdelavi slik v pick point tehniki. Številni mimoidoči 
so se ustavili ob stojnicah in občudovali ročne umetnine, med njimi 
tudi dva prta stara več kot 100 let. V Tretji univerzi Litija in Šmartno 
že snujejo nove projekte, ki nam bodo približali pozabljene stare 
veščine in obrti.
V mesecu avgustu bodo vezenine postavljene na ogled v preda-
valnici Mestnega muzeja Litija. Vabljeni!

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PON - PET 18.7. – 22.7. 17.00 Jam session, open mic, glasbena delavnica MLADINSKI CENTER LITIJA
PET 22.7. 20.00 Klubska scena MC Litija
SRE 27.7. 10.30 SREDINE POČITNIŠKE DELAVNICE (tema: države) Galerija KNJIŽNICE LITIJA
PET 29.7. 19.00 Otvoritev razstave – USTVARJALNI TORKI MC Litija

PON - PET 1.8. – 5.8. 17.00 – 20.00 Delavnica grafitiranja MC Litija
PON - PET 8.8. – 12.8. 17.00 – 20.00 DIY delavnice MC Litija
PON - SRE 22.8. – 24.8. 17.00 – 20.00 Bobnarska delavnica MC Klub

ČET 25.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA IN ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA PLOŠČAD PRED ŠPORTNO 
DVORANO V LITIJI

PET 26.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU: OTO PESTNER IN VOKALNA SKUPINA BEE GEESUS PLOŠČAD PRED ŠPORTNO 
DVORANO V LITIJI

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

POGLED NA PRETEKLO ŠOLSKO LETO
Šolsko leto 2015/16, ki se je praktično že izteklo, je bilo, 
pričakovano, nadvse pestro. Vzdušje je bilo delavno, 
ustvarjalno, polno novih pobud, pa tudi načrtov za pri-
hodnost. Na zaključni prireditvi smo podelili 24 priznanj 

šole, saj so naši dijaki dosegli izjemne rezultate na državnih tekmovanjih 
iz matematike, slovenščine, kemije, sladkorne bolezni, logike, biologije, 
angleščine, zgodovine, astronomije in fizike. Dijaki so bili uspešni tudi 
ob zaključku pouka, saj jih je kar 68 doseglo odličen učni uspeh in 77 
prav dobrega – ti dijaki predstavljajo 53 % vseh naših dijakov. Za odlične 
uspehe in delo na različnih področjih je bilo podeljenih tudi 68 pohval, 
ki dokazujejo pripravljenost za sodelovanje v dejavnostih, ki presegajo 
aktivnosti, vezane zgolj na obvezni del gimnazijskega programa.
V debatnem klubu Gimnazije Litija smo v letošnjem šolskem letu so-
delovali na številnih debatnih turnirjih tako v Sloveniji kot v tujini. Med 
drugim smo se udeležili mednarodnih turnirjev v Zagrebu, Ljutomeru, 
Kranjski Gori, čaka nas še debatni turnir v Romuniji. Izpeljali smo prvo 
debatno izmenjavo s srednjo šolo iz Turčije (Antalya), kamor se odpra-
vljamo v septembru. Še posebej ponosni smo na dve drugi mesti, ki 
so ju naši dijaki dosegli na angleškem in slovenskem delu debatnega 
turnirja v Kranju. Poleg tega smo sodelovali pri številnih mednarodnih, 
evropskih in lokalnih projektih.
Kar nekaj dijakov četrtega letnika je bilo več let aktivnih na področju 
dobrodelnosti, na šoli pa sta bili tudi letos organizirani dve dobrodelni 
akciji. Naši dijaki radi pomagajo tudi kot prostovoljci, zato je naš zbor z 
recitatorji v prednovoletnem času nastopil v domu Tisje, pet naših pro-
stovoljcev pa je v juniju sodelovalo pri izletu z vozički, ki ga organizira 
SVC Litija, enota doma Tisje. 
V okviru prostih izbirnih vsebin – Vzgoje za mir, družino in nenasilje – 
smo za dijake organizirali obisk Mladinskega doma Malči Beličeve in 
OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Obiskala sta nas tudi 
varovanca Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, ki sta nam 
predstavila dokumentarni film MOJA ZGODBA, ki so ga varovanci doma 
posneli skupaj z zaposlenimi. Želimo, da bi naši dijaki tudi prek teh de-
javnosti postali odgovorni do sebe in drugih ter v življenju vedno našli 
področja, na katerih lahko pomagajo in izboljšajo svet okoli sebe.
Naši dijaki so se udeleževali tudi športnih prireditev. Tekli so na Lju-
bljanskem maratonu in se udeležili DM-ovega teka. V juniju je 23 naših 
dijakov teklo po litijskih ulicah v okviru tradicionalne tekaške prireditve  
Litijski tek. Nekateri so pri njegovi organizaciji sodelovali kot prostovolj-
ci. Še posebej pa smo veseli, da se je v novembru 50 dijakov in profe-
sorjev Gimnazije Litija udeležilo 3. humanitarnega teka v Trbovljah. Pro-
stovoljni prispevki, zbrani na teku, so bili namenjeni naši bivši dijakinji, 
Tamari Mrkun, ki je pri 16 letih zbolela za težko boleznijo.
Nikakor ne smemo pozabiti na naše glasbenike, dijake, ki že vrsto let 
obiskujejo glasbeno šolo ali se ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo. Še pose-
bej smo zadovoljni, da smo lahko nekaterim, sicer vrhunskih glasbeni-
kom, prisluhnili na naši zaključni prireditvi.
Da pa dijaki in profesorji radi skupaj preživijo čas tudi izven šole, doka-
zuje zanimanje za že tradicionalni tabor na Kolpi, s katerim smo tudi le-
tos zaključili aktivni del šolskega leta. Dijaki in profesorji so se 17. junija 
odpravili v CŠOD Radenci ob Kolpi, kjer so preživeli lep vikend, katerega 
skupna tema je bila narava. Dijaki so za uvod pripravljali zdrave zele-
njavne smutije, namaze in sadna 
nabodala, ob tabornem ognju 
tekmovali v kvizu in pantomimi 
ter poskušali reklamirati naravne 
izdelke. Delavnice so se osredo-
točile na različne vidike narave 
oziroma naravnega. Udeleženci 
tabora so se osredotočili na ogro-
žene živalske in rastlinske vrste, 
način življenja popolnoma odmaknjenih ljudstev, nedotaknjenih s strani 
civilizacije, vidike zdravega prehranjevanja z naravnimi živili in prednosti 
gibanja v naravi. Takšnih zaključkov si želimo tudi v prihodnjih letih.
Mnoge aktivnosti so se dogajale tudi med šolskim letom, npr. nasto-
pi pevskega zbora, sodelovanje mladih nadarjenih piscev pri projektu 
Obrazi prihodnosti časopisa Dnevnik, delo na tehničnem področju (v 
sodelovanju z Zavodom 404 iz Ljubljane), izmenjavi s tujimi dijaki (Nizo-
zemska, Turčija), številne strokovne ekskurzije v tujini, Sloveniji in lokal-
nem okolju. Dijakom in profesorjem iskreno čestitam za vse opravljeno 
delo in želim prijetne počitnice.  Vida POGLAJEN

DRŽAVNI PRVAKI V RAFTINGU 
3.6.2016 je v Ilirski Bistrici potekalo dr-
žavno tekmovanje iz raftinga na mirnih 
vodah. Udeležili smo se ga učenci 9. ra-
zredov: Aljaž Kranjc, Jan Škarja, Jakob 
Južnik, Urban Ostrež in Gal Godec ter 
učenec 7. razreda Urban Kotar.
Naš trening je potekal dva tedna pred 
tekmovanjem in sicer 3-krat tedensko 
po dve uri in pol. Trenirali smo v Zgor-
njem Logu, na reki Savi, kjer tok ni mo-
čan.
Nato pa je prišel dan, ko smo se skupaj 
s trenerjem Makom Adamovičem od-
pravili v Ilirsko Bistrico. Tekmovali smo 

na umetnem jezeru Mola. Kljub temu, da so skoraj vsi prvič raftali 
komaj dva tedna nazaj, smo dosegli prvo mesto in postali državni 
prvaki v raftanju.  Urban KOTAR, učenec 7.a

UTRINKA S POŠ JEVNICA

PROJEKT EATTHINK – MISLI GLOBALNO,  
JEJ LOKALNO

V torek, 24.5.2016, je na POŠ Jevnica potekala delavnica Šolski 
ekovrtovi, v organizaciji Inštituta za trajnostni razvoj. Delavnico sta 
vodili Jožica Fabjan in Alenka Henigman, udeležile smo se je uči-
teljice iz petih šol, ki smo se prijavile na projekt EATthink - misli 
globalno, jej lokalno. Projekt je namenjen osnovnim in srednjim 
šolam iz 12 evropskih in 2 afriških držav, sofinancira pa se s strani 
Evropske unije. Kot pravijo na Inštitutu za trajnostni razvoj, je cilj 
projekta okrepiti kritič-
no razumevanje in de-
lovanje mladih in uči-
teljev glede globalnih 
izzivov, s posebnim po-
udarkom na prehran-
ski varnosti in neodvi-
snosti, na trajnostnih 
prehranskih sistemih 
in malih kmetijah. 
Naša šola oziroma naš 
ekovrt je bil izbran 
kot primer začetniške 
dobre prakse pri načrtovanju in postavljanju šolskega vrta. Z uči-
teljicami in mentoricama smo se sprehodili po šolskem igrišču in 
našem vrtu, v pogovoru s strokovnjakinjama pa smo se dotaknili 
tem, ki so jih izpostavile udeleženke. Ena izmed njih je bila tudi 
trajnostna raba deževnice, kot vir za zalivanje vrtnin ali pa kot upo-
raba v sanitarne namene, na kar bi morale razmišljati šole, ki se na 
novo gradijo ali pa prenavljajo. Na našem vrtu smo postavili lopo, 
na katero smo namestili žlebove, s pomočjo katerih bomo zbirali 
deževnico ter z njo zalivali vrtnine. Del sredstev za nakup žlebov 
smo pridobili iz projekta. Za mnoge šole so zanimive tudi dvignjene 
zeliščne spirale, zato sta nam predavateljici predstavili na kakšen 
način se jih lahko izdela. 
V času globalnega razvoja, v katerega je vpletenih milijone ljudi 
po svetu, je pomembno, da postanemo odgovorni državljani, da se 
zavedamo posledic, ki jo prinaša sodobni prehranski sistem, kar je 
lahko osnova, da začnemo razmišljati pozitivno, v smeri ohranjanja 
našega zdravja ter zdravja našega planeta Zemlje. 

NOVA PRIDOBITEV NA POŠ JEVNICA
Na šolskem igrišču smo postavili nov koš za košarko. Za zbiranje 
sredstev, nakup in postavitev je poskrbel g. Sebastjan Gorenc. Del 
sredstev je bilo pridobljenih iz šolskega sklada. Poleg koša na pro-

stem, uporabljamo 
še dva premična 
koša v večnamen-
skem prostoru, ki 
nam služi kot telo-
vadnica.
Kljub temu, da je 
v Jevnici doma no-
gomet, so učenci z 
navdušenjem spre-
jeli nov šport in se 
že urijo v zadeva-
nju košev. Ob kon-
cu šolskega leta 

bomo organizirali tekmovanje trojk v metanju na koš, kjer bodo 
sodelovati tudi starši in učitelji, do takrat pa bomo pridno vadili. 
 Darja RAJŠEK, vodja POŠ Jevnica

ZASEBNI VRTEC ZNAJČEK NA OBISKU  
V LITIJSKI KNJIŽNICI

V četrtek, 16.06.2016 smo se v okviru letnega delovnega načrta z 
skupino najmlajših otrok iz vrtca Znajček iz Zaloga z vlakom odpe-
ljali na izlet v Litijo. Tam nas je na železniški postaji pričakala babica 
enega izmed naših otrok z oslico Lady Mala, katero je pripeljal pre-
voznik g. Slavko. Go-
spa nas je v sprem-
stvu oslice odpeljala 
do knjižnice. Pred 
vstopom v knjižnico 
so otroci oslico lah-
ko tudi hranili, jo ja-
hali in božali. Zatem 
smo šli v knjižnico 
na pravljično urico. 
Lahko le rečemo, da 
blagor občini Litija, 
da ima tako knjižnico in tako prijazne delavce, kateri so vredni spo-
štovanja. Naši otroci so bili zelo veseli in za zaključek smo odšli še 
na slasten sladoled. Tak izlet bo postal tradicija našega vrtca.

Maja KIRAR Zver, pedagoški vodja vrtca

POČITNICE, ČAS ZA KNJIGO
Na dopustu si običajno privoščimo nekaj več branja, 
zato smo v knjižnici poskrbeli za prilagojene – počitni-
ško obarvane sezname literature. Poseben poudarek 

je na elektronskih knjigah, ki si jih lahko naložite na svoje prenosne 
naprave: računalnike, tablice in telefone - in si tako prihranite »kilo-
grame« prtljage na vaših počitniških potepanjih. Če pa ljubite vonj 
papirja in šelestenje listov, vas na policah čakajo dobre, stare, žal, 
prevečkrat pozabljene zgodbe. 

PRAVLJIČNO USTVARJALNE SREDE
Že tretje leto teče projekt POLETNE POČITNIŠKE SREDE. Lani smo 
jim dali »ekološki« pridih in smo ob zgodbah in branju vrtnarili ter 
vzgajali rastlinice … Letošnji skupni imenovalec srečevanj od 6. juli-
ja dalje so države sveta. Spoznavamo njihovo raznolikost, tako pre-
bivalcev kot narave in kulture. Družimo se od pol enajstih do dva-
najstih, da lahko pripravimo materiale pa so obvezne prijave (vsaj 
en dan prej)… udeležba pa je brezplačna. Poletne počitniške srede 
so namenjene otrokom od 4 – 12 leta, ki imajo še vedno radi zgod-
be in pravljice, ki jih zanima ustvarjalnost in želijo popestriti svoje 
počitnice… Po dveh delavnicah smo z obiskom zadovoljni, spoznali 
smo že Španijo in Makedonijo. Kdo ve, kam se bomo še odpravili na 
julijski in avgustovskih sredah? Vabljeni!  Andreja ŠTUHEC
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POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI NA GOLIŠČAH
Dne 25/6-2016 ob 11. uri je bila ob prazniku Dneva državnosti Samo-
stojne SLOVENIJE na Goliščah nad Jevnico slovesnost in hkrati spo-
min na dogodke, ki so se dogodili 30/11-1944. Slavnostni govornik 
je bil predsednik ZB Jevnica za ohranjanje vrednot NOB Jože GODEC. 
V svojem govoru je poudaril, da tega dne praznujemo »Dan državno-
sti Samostojne Slovenije« za katero smo se soglasno odločili na ple-
biscitu in tudi ob 10 dnevni vojni smo bili enotni. Danes te enotnosti 
ni več, organiziramo proslavo na državni ravni, drugi, ki si prisvajajo 
zasluge pri osamoosvojitvi pa naslednji dan, toda za osamoosvojitev 
ima sleherni državljan zasluge.
Ob tej priliki je tudi spomnil na tragičen dogodek, ki ga ne smemo 
pozabiti, ki se je pripetil 30/11-1944, ko so okupatorjevi vojaki in 
sodelavci okupatorja obkolili vas Golišče in se znesli nad nemočnimi 
domačini, predvsem otroki in ženskami. KONČARJEVO mamo s šesti-
mi otroki so spravili na hlev, pokrili s slamo, polili s petrolejem in zaž-
gali, pri KRMELOVIH so zajeli sestri Micko in Jožefo ter sosedo Franc-

ko LAJEVEC, pokrili 
s slamo, polili s pe-
trolejem in zažgali. 
Obe družini sta bili 
izdani od domačih 
izdajalcev, ker so 
le ti pomagali ak-
tivistom NOB. Vse 
prisotne je nagovoril 
tudi predsednik Zve-
ze združenj borcev 
Litija-Šmartno za 
ohranjanje vrednot 

NOB tovariš Mirko KAPLJA, ki je orisal požrtvovalna dejanja občanov 
tega območja, ki so omogočili prehajanje borcev preko reke Save iz 
smeri Štajerske proti Dolenjski in v obratni smeri in kljub temu, da je 
bilo v akcije vključenih nešteto ljudi ni prišlo do izdajstva.
Nadalje je poudaril, da smo se pred 25. leti odločili za samostojno 
državo in uresničile so se stoletne sanje o samostojni državi in če ne 
bi bilo NOB tudi danes te ne bi bilo.
Spoštovani občani ali smo res želeli tako samostojno Slovenijo. 25 
let uničujemo to kar so ustvarile naše generacije pred nami in tudi 
mi sami. Delamo po diktatu domačih in tujih lobijev. Pod znamko 
tržnega gospodarstva, demokracije smo uničili tekstilno industrijo, 
rudarstvo, lesno industrijo, kovinsko, predelovalno (tako daleč je pri-
šlo, da moramo jesti uvoženi sečer, namesto slovenskega sladkorja, 
sedaj se pa resno zatika v luki KOPER, kjer je vstala primorska.
Na eni strani zapravljamo milijarde za »Banke« (kdo je napravil luknjo 
v bankah pa je državna tajna, tega spiska tudi poslanci ne morejo do-
biti) na drugi strani pa imamo preko 250.000 ljudi na robu preživetja, 
med katerimi so upokojenci in tudi redno zaposleni. Demokratična 
stranka upokojencev se bori za uskladitev pokojnin za 0.4 % , pa to je 
ironija te demokratične družbe in njenega vodstva.
Spominsko slovesnost je spremljal bogat kulturni program harmo-
nikar Marko KREBS s solo pevcem SAVŠEK Matom ter recitatorko 
Ireno REŽEK. Srečanja so se udeležili številni občani Jevnice, Kresnic 
in občani Litije med katerimi je bila tudi podžupanja Liljana LOVŠE. 
Po končanem uradnem delu se je nadaljevalo družabno srečanje.

Ciril GOLOUH

TOREK, 9.8.2016, ob 16.uri

POHOD PO POTI SLAKOVE IN 
PAVČKOVE MLADOSTI!

V soboto 18.6.2016 smo se planinci PS pri DU Liti-
ja odpravili na pohod po poti Slakove in Pavčkove 
mladosti. V Mirni Peči smo se vpisali v knjigo, ter 
dobili bone za malico in vino, ter plastenko vode 

za na pot. V kulturnem domu so pripravili kulturni program. Potem 
smo se odpravili na pot dolgo 9 – 12 km. Prvi postanek je bil na 
domačiji Barbo na Malem Kalu, kjer je Lojze Slak preživljal svo-
jo mladost. Tu je tudi spomenik in spominska soba. Gospodinje iz 
Malega Kala so pri-
pravile ogromno ra-
znovrstnega peciva, 
sladil je tudi kulturni 
program v stilu Loj-
zeta Slaka. Šli smo 
naprej proti Hmelj-
čiču, kjer smo dobili 
toplo malico z degu-
stacijo vina. Naprej 
nas je pot vodila v 
Šentjurij, kjer je Pavčkova spominska soba za veliko njegovih slik 
in knjig. Sledil je kulturni program, deklamacije in pesmi iz Pavčk-
ovih zbirk. Pred cerkvijo je njegov spomenik, kjer je bilo postreženo 
pecivo, voda in kava. Všeč nam je bilo, ker na poti ni bilo nobenega 
alkohola, povsod pa je bilo dovolj vode. Zelo dobra organizacija. 
Na pohodu nas je bilo 13, lep in vroč dan smo imeli. Zaključek pa 
smo naredili po svoje, šli smo v gostilno Novljan v Mirni Peči, ter 
nazdravili Vinkotu Grošičarju, ker je praznoval rojstni dan in nas je 
počastil s pijačo in dobrotami.
Spomnili smo se tudi 24. obletnice nastanka PS pri DU Litija, ki je 
bila ustanovljena 12.6.1992.  Ivanka KOfOL
NAPOVEDNIK:
30.7.: Pohod MIRNA – STARA GORA NAD TREBNJEM
6.8.: Pohod PODLJUBELJ – KOFCE
10.8.: Izlet Krimmlski slapovi in Zell am See (Avstrija)
20.8.: Pohod POKLJUKA – DEBELA PEČ – MRZLI ST.

LETNI IZLET STANOVALCEV DOMA 
TISJE IN ENOTE LITIJA

Sonce je že pregnalo zadnjo meglico, ko je od doma 
Tisje v Črnem Potoku proti Litiji že peljal avtobus 
z dvajsetimi stanovalci in spremstvom. Pred enoto 

Litija je vstopilo še pet stanovalcev in izlet na Gorenjsko se je zares 
pričel. Kmalu se je v avtobusu začutilo, da bo to prav poseben, 
vesel dan. Postajalo je vse glasneje in vse bolj živahno, ko pa sta 
se oglasili še harmonika in kitara, smo tudi zapeli. Nekateri pa smo 

opazovali pokrajino in 
za mnoge, nove kraje. 
Najprej smo se usta-
vili pri cerkvi na Brez-
jah. Nekaj nas je šlo v 
cerkev, drugi na kavo, 
sprehod ali na klepet.
Ja, tudi naši želodčki 
so bili pomembni in 
tudi ura se je bližala 
dvanajsti, ko so za 
nas postregli v gostil-

ni v Begunjah, v hiši našega znanega narodno – zabavnega glasbe-
nika Avsenika. S svojo glasbo in pesmijo je rime Slovenije ponesel 
v mnoge tuje dežele. Hrana je bila zelo dobra, osebje prijazno in 
kmalu se je tudi tu zaslišal glas harmonike prostovoljca Vilija Lu-
šina in zvoki kitare prostovoljca Antona-Zvoneta Rapplja. Nekateri 
smo celo zaplesali. Zakaj pa ne?
In že smo se odpeljali proti Vrbi, kjer smo si ogledali rojstno hišo 
Franceta Prešerna. Vodič je o našem največjem pesniku in njego-
vem delu povedal marsikaj 
zanimivega, česar še nismo 
slišali. Ko smo se peljali na-
prej proti Kranjski gori, so 
v glavah marsikoga zveneli 
Prešernovi verzi »Žive naj 
vsi narodi…«.
Pričelo je rahlo rositi, ko 
smo se ustavili v Planici, 
zibelki smučarskih skokov, 
znani in priznani v medna-
rodnem športnem svetu. Veseli smo bili obnovljenih skakalnic in 
novega športnega centra, še posebno pa skokov naših skakalcev, 
ki so ravno takrat imeli trening na plastični skakalnici. Res pogumni 
so ti naši fantje! Čas je kar prehitro tekel. Pozno popoldan smo 
se ustavili še v Radovljici, v tovarni čokolade Gorenjka. Za dobre, 
sladke stvari ni človek nikoli prestar. Okoli sedme ure zvečer smo 
se vrnili domov – rahlo utrujeni, a vidno zadovoljni. 
Naslednji dan smo ob kavici klepetali o izletu, kako je bilo prijetno 
in zanimivo, pa tudi da je bil odlično organiziran. Osebje, ki nas je 
spremljalo, je poskrbelo za vse, kar smo potrebovali. Takih in po-
dobnih izletov si še želimo. Pa ne samo enkrat na leto. Naj se nam 
želja uresniči!  Stanovalka enote Litija 

gospa Marija BAVEC

dom tisje

ZLHT - Regionalni center NVO
AKCIJA »NVO  
GRE V ŠOLO«

ZLHT Regionalni center 
NVO je koordinator akcije »NVO gre v šolo«, katere glavni na-
men je predstavitev nevladnih organizacij (društev, zavodov 
in ustanov) in njihovih dejavnosti, programov učencem in uči-
teljem ter aktivno povezati osnovne šole z lokalnim okoljem 
oziroma vključiti nevladne organizacije iz lokalne skupnosti v 
izvajanje šolskega učnega načrta.
Akcija »NVO gre v šolo« bo v naslednjem 
šolskem letu potekala v osrednjesloven-
ski, zasavski in severno primorski regiji 
ter tako spodbujala lokalna partnerstva 
in med-sektorsko sodelovanje med osnovno šolo in nevladnimi or-
ganizacijami iz lokalnega okolja. Iz območja zasavske regije so se 
akciji pridružile OŠ Litija in OŠ Trbovlje.
Nevladne organizacije izkoristite možnost večje prepoznavnosti 
med osnovnošolci in učitelji. Zato vas vabimo, da se na sejemski 
način s svojimi programi, dejavnostmi in aktivnosti predstavite 
osnovnošolcem, ki so vaši potencialni člani.
Če pa že imate pripravljene programe, kateri lahko dopolnjujejo 
učne šolske programe, pa vas vabimo, da jih predstavite učiteljem 
v okviru moderirane okrogle mize. Različni programi, ki jih nevladne 
organizacije izvajate, so lahko ena od oblik učnega procesa oziroma 
odlična dopolnitev učnega programa.
Na ZLHT Regionalnem centru NVO zbiramo prijave nevladnih organi-
zacij do konca avgusta 2016, preko spletni strani www.consulta.si, 
kjer najdete spletni obrazec.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske po-
šte irena.planinsek@consulta.si oziroma po telefonu: 059 927 619.

POŠTNE STORITVE V OKVIRU NEVLADNE  
ORGANIZACIJE

Medtem, ko smo se že skoraj navadili, da lahko v trgovini po-
leg nakupa svežih žemljic plačamo tudi položnice in nam na 
poštah, ko oddajamo pošiljko ponujajo še čokolado, pa mar-
sikomu ni tako vsakdanja ideja, ko govorimo o tem, da lahko 
nevladne organizacije bolj racionalno zadovoljujejo najrazlič-
nejše potrebe in prevzamejo izvajanje javnih storitev. 

Z odzivom na problem zapira-
nja lokalne pošte v turistično 
obiskanem kraju, ki je zaradi 
optimizacije poslovnega mo-
dela Pošte Slovenije, nastopil 
v krajevni skupnosti Vače so 
se nanj odzvali v okviru nevla-
dne organizacije. 
V petek, 1. 7. 2016, je bila 
tako otvoritev t.i. pogodbene 

pošte na Vačah, ki zdaj deluje v okviru Zavoda za razvoj zavesti 
»Družinsko gledališče Kolenc«. To je eden od lepih primerov, kako 
se nevladne organizacije odzovejo na lokalne probleme v kraju in 
tudi ponudijo rešitev zanje, saj so v stiku s svojimi uporabniki in 
bolje razumejo njihove potrebe. V okviru Družinskega gledališča 
Kolenc, ki na območju Vač organizira gledališka vodenja, so tako 
zaznali problem, ki je pereč ne le za krajane, ampak tudi za vse 
ostale obiskovalce tega turistično obiskanega območja. 
»Novica o zapiranju pošte nas je šokirala, saj v tako turistično obi-
skan kraj prinaša določeno vrednost, za krajane pa tudi neodvisnost, 
saj nam do določene mere olajša življenje. In prava škoda bi bila, če 
bi to v bodoče izgubili. Na vsak način smo pošto v našem kraju želeli 
obdržati zato smo intenzivno iskali rešitev ter pristopili do Pošte 
Slovenija. Najbolj logično je, da dejavnost prevzame v kraju nekdo, 
ki na dnevni ravni izvaja določeno dejavnost.« 
Izvajanje storitev pošte so tako prevzeli v okviru Družinskega gleda-
lišča Kolenc, ki razpolaga tako z ustreznimi prostori kot z osebjem. 
Delujejo kot zasebni zavod, ki izvaja turistično vodenje po obmo-
čju kulturne in naravne dediščine Vač in GEOSS-a, ima prostore 
v samem centru Vač, zaposluje 6 oseb in v svoje delo vključuje 
prostovoljce. Tako se večina turistov, popotnikov in drugih naključ-
nih obiskovalcev ustavi prav pri njih, saj poleg vodenj po območju 
nudijo tudi programe za šole in vrtce. Ti obiskovalci pa so poleg 
krajanov zagotovo tudi stranke, ki v kraju iščejo pošto.
»Zapiranja pošte nismo mogli preprečiti, smo pa lahko ponudili reši-
tev, ki bo ugodna za vse.« Poleg dela in odgovornosti prevzem pošte 
organizaciji prinese tudi določena redna sredstva in s tem pripomo-
re k njeni večji stabilnosti in trajnosti. 
So se pa ob tem soočili s težavo, ker nevladne organizacije vseeno 
delujejo po drugačnem principu, saj imajo manjše število zaposle-
nih in v svoje delo vključujejo večje število prostovoljcev. »Rešitev 
smo tako poiskali skupaj z ZLHT – Regionalnim centrom NVO in ure-
dili področje vključevanja prostovoljcev, ki so se poleg redno zapo-
slenih usposobili in bodo lahko delali s strankami.«

Klara Kržišnik, ZLHT – Regionalni center NVO

(Nadaljevanje s 1. strani)
DRUŠTVA POPESTRILA DOGAJANJE  

NA FESTIVALU SKUPNOSTI
Podpiramo in povezujemo lokalno skupnost saj krepitev pripadnosti 
določeni skupnosti, pa naj bo to skupnost v okviru družine, šole, dru-
štva ali kraja, zagotovo pomembno prispeva k večji povezanosti posa-
meznikov, krepi pripadnost skupnosti in željo po vključevanju pri reše-
vanju izzivov, ki se v skupnostih pojavljajo. 
Festival skupnosti je tako eno od prizadevanj Občine Litija in ZLHT 
– Regionalnega centra NVO, da spodbudi povezovanje organizacij in 
posameznikov v lokalni skupnosti in ustvari pestrost dogajanja v sami 
občini. Z dogodkom se omogoči, da se na enem mestu zberejo in pred-
stavijo javnosti javni, zasebni in nevladni sektor. Predvsem pa da se 
ustvari priložnosti za povezovanje različnih posameznikov in organiza-
cij ter jih spodbudi k trajnemu sodelovanju. Pa naj bo to pri skupnih 
projektih, izmenjavi dobrih praks ali pri pridobivanju novih uporabnikov 
in obiskovalcev.
Festivalski kulturni program so popestrili pevci Mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev Litija ter Leseni rogisti iz Kulturnega društva 
Kresnice s svojimi izvirnimi glasbili. 
Za konec nas je z energijo nabil še nastop Plesno športnega društva 
NLP ter slastna torta, ki jo je vsem udeležencem dogodka namenila 
občina Litija, ob praznovanju ob činskega praznika. 
Tako pestrega dogajanja si želimo tudi v prihodnje zato gre vsa zahvala 
sodelujočim pri ustvarjanju pestrega festivalskega vrveža. 
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STROKOVNA EKSKURZIJA  
NA GORENJSKO

Sadjarsko društvo Litija je v soboto 2/7-2016 orga-
niziralo za svoje člane strokovno ekskurzijo z boga-
tim programom na GORENJSKO. Zavedati se mora-

mo, da je sadjarstvo ena od pomembnih gospodarskih panog. To je 
panoga, ki zahteva od sadjarjev vedno novo in novo izobraževanje 
glede vzgoje sadnega drevja, obrezovanja, gnojenja, varstva pred 
škodljivci in boleznimi, uporabe fitofarmacevskih sredstev, spravi-

la in končno predelave ter 
prodaje.
Plan ekskurzije je bil široko 
zastavljen, ki pa je vključil 
tudi ogled znanega Arbo-
retuma Volčji potok. Park 
smo si ogledali pod stro-
kovnim vodstvom. Vodička 
Arboretuma nam je pred-
stavila kaj sploh je »Arbo-
retum«. Arboretum pomeni 

zbirko dreves in grmov, ki je namenjeno izobraževanju in raziskova-
nju. V parku uspeva približno 2500 vrst sort iglavcev in listavcev ter 
okoli 300 samoniklih listnatih rastlin. Površina celotnega parka je 
85 ha, ki zaposluje 40 vrtnarjev,inženirjev in krajinskih arhitektov.V 
parku smo si ogledali in videli parkovna drevesa stara od 70 do 
90 let in sicer Tulipannovec, rdeči hrast, sivi javor, rdeči javor, zlati 
jesen, rumenolesnik, sladkorni javor in Pahlati javor.
Pomembnost parka v tem času je »Rozarij« rožnati vrt, kjer cveti 
600 različnih vrst vrtnic. V tem času ni več cvetočih tulipanov /dva 
milijona) smo pa si lahko ogledali v paviljonih razstavo metuljev, 
orhidej ter kaktusov. Posebno za oči je park s posajeno pušpanovo 
živico, ki so jo ohranili kljub pušpanovi vešči.
V parku je postavljen tudi doprsni kip prvotnega lastnika parka Lea 
SOUVANA, ki je leta 1949 leta umrl.
Iz Arboretuma nas je pot vodila 
v Kamnik, kjer smo si ogledali 
sadovnjak in drevesnico v lasti 
podjetja »Mirosan«. Tu nas je 
vodja sadovnjaka seznanil z de-
lom, ki ga uporabljajo trenutno 
(redčenje sadežev), mehaniza-
cijo, ki jo uporabljajo, uporabo 
najsodobnejše škropilnice, ki jo 
uporabljajo za uporabo fitofar-
macevskih sredstev. Nato smo 
si ogledali še sadovnjak in tudi del tega, ki ga obrezujejo strojno.
Iz Kamnika nas je pot vodila v PODBREZJE na turistično kmetijo 

Janka JEGLIČA, ki se poleg turizma 
ukvarja tudi s pridelavo in prede-
lavo sadja in je tudi predstavil de-
gustacijo svojih pridelkov. Njegova 
kmetija se ukvarja poleg pridelave 
in predelave sadja še s pridelavo 
ajde, pirine moke, krompirja, zelja, 
žganjekuho, sadnimi krhli in jabolč-
nega pireja, ki je zadnji hit s tega 
področja. Turistom oddaja tudi 40 

sob in ima tudi lastno trgovino, kjer lahko kupite vse njihove pridel-
ke. Skratka turistična kmetija z vsestransko dejavnostjo.
Iz Podbrezja smo se odpeljali v Škofjo Loko, kjer nas je vodička 
popeljala po tem srednjeveškem mestu, ki se začne z letom 973, 
prvič pa se omenja leta 1248, leta 1274 pa kot mesto, V mestu 
je nešteto znamenitosti in sicer »Kašča« iz leta 11513 s Filipovem 
grbom, cerkev Sv Jakoba, Kapucijski samostan in cerkev sv, Ane, 
Homanova hiša, ki je bila v lasti freinsinškega škofa in ima na porta-
lu letnico 1529, Uršulinski samostan s cerkvijo kamniti kapucinski 
most iz sredine 14 stoletja. In prava znamenitost je škofjeloški grb v 
katerem je upodobljen »Zamorec« (Črnc).
Bilo je že pozno popoldne ko smo zapuščali Škofjo Loko in se na-
potili na turistično kmetijo »Pri Marku« družina Porenta v Crngrobu, 
kjer se je po celodnevnem ogledu Gorenjske prileglo dobro kosilo, 
potem pa povratek nazaj v Litijo.
Ob zaključku bi samo dejal »Slovenija od kot lepote tvoje«, ki jih vse 
premalo poznamo in znamo ceniti. Hvala predsedniku društva Vojku 
BIZJAKU in tajnici Vesni VELIKONJA za dobro organizacijo ekskurzi-
je.  Ciril GOLOUH

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

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

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

• NIZANJE OGRLIC

V GABROVKI ŽE OSMIČ ZAPORED ANTONOV 
POHOD IN FESTIVAL POTIC

V petek dopoldne je dež še neusmiljeno zalival naravo, članice Dru-
štva podeželskih žena pa smo se zavzeto pripravljale na naše sobotno 
srečanje. Sprejele smo 30 potic, strokovna komisija v sestavi: Robert 
Merzel, Dora Škafar in Lijana Lovše pa 
je ocenjevala okus za okusom. Ko so 
oni končali, smo članice znova poprije-
le za delo in pripravile razstavo potic za 
»Festival potic 2016«. Skrbno smo pri-
pravljale tudi dobitke za srečelov in se 
ozirale v nebo, kjer so se oblaki počasi 
trgali in začele smo verjeti, da v sobo-
to vsaj padavin ne bo. Sobotno jutro 
nam je res postreglo z lepim sončnim 
vremenom. Tisti vztrajni stalni poho-
dniki so se začeli zbirati – res jih je bilo 
nekoliko manj kot prejšnja leta, ker je 
menda marsikje po Sloveniji kar dobro 
deževalo, a Antonov pohod, že osmi po vrsti, se je začel.
V gasilskem domu v Gabrovki so bile pripravljene lepe razstave: Festi-
val potic 2016, razstava polstenih izdelkov, voščilnic v različnih tehni-
kah in še in še izdelkov ročne izdelave ge. Mateje Strmljan z Gabrske 
Gore, razstava izredno lepih izdelkov iz odpadnega papirja ge. Alojzije 
Praprotnik iz Domžal, razstava ročno izdelanih voščilnic v pick point 
tehniki članic DPŽ Gabrovka, ki smo se srečevale na zimskih delavni-
cah, in v letu 2016 zasluženi pokali neumornih gabrovških gasilcev. Na 
stojnicah pa sta se predstavili še zeliščarka ga. Jožica Bajc Pivec in ga. 
Petra Sladek iz Zavoda Raznolikost. Zunaj pa nas je razvajalo prijetno 
junijsko sonce.
Kmalu je zadišalo po golažu in žaru, domači godci so raztegnili meh 
harmonike, pohodniki so se drug za drugim začeli vračati in pridružilo 
se jim je kar nekaj obiskovalcev, ki so jih zanimale razstave in kulturna 
prireditev z razglasitvijo rezultatov Festivala potic 2016. 
Karmen Čarman, ki je pripravljala program prireditve, si je za rdečo nit 
izbrala pesmi g. Ignacija Kotarja, domačina, ki je pred mnogimi leti na 
svojstven način opisoval naše kraje. Pesmi je občuteno interpretirala 
ga. Mateja Subotičanec. Nastopile so še pevke ŽPZ KUD Gabrovka, ki 
so pred mesecem dni praznovale 40-letnico delovanja in mladi harmo-
nikar Leon Ciglar. Podžupanja občine Litija, ga. Lijana Lovše, je podeli-
la zahvale in priznanja gospodinjam, ki so prispevale potice.
Predno smo zaključili s programom je padlo nekaj kapelj dežja. Pa 

se nismo dali. Godci 
so znova raztegnili 
meh in oblaki so se 
morali še umakniti.
Naša vztrajnost in 
želja narediti nekaj 
koristnega in lepega 
za domači kraj ter 
dobra volja obisko-
valcev in sv. Anton, 
so premagali tudi 

slabo vreme in ko smo »pod streho« spravili osmo prireditev »Gabrov-
ka, tu sem doma«, se je znova »ulilo kot iz škafa«.
Pa naj le pada, saj je dež koristen. Mi pa se že veselimo lepe, sončne 
druge sobote v juniju naslednjega leta in devete celodnevne prireditve 
»Gabrovka, tu sem doma«. Pridružite se nam. 
Letošnjo prireditev so nam omogočili KGL kovinska galanterija d.o.o. 
Litija, PINACEA d.o.o. Moravče pri Gabrovki, Sandi GRM Tlaka, Zdenka 
VODENIK Brglez ter vsi tisti, ki ste nam pomagali zbirati ali pa ste daro-
vali dobitke za naš srečelov, prav tako tudi vse gospodinje, ki ste prine-
sle v oceno svoje lepe in dobre potice. Ne smemo pozabiti na gasilce 
PGD Gabrovka, ki nam velikodušno odstopijo prostore, nam dajo na 
razpolago avtomobil za primer, če bi kakšen od pohodnikov omagal na 
poti in seveda pridne redarje. Zahvala gre tudi pridnim domačinom ob 
celotni pohodniški poti, ki prijazno, z domačimi dobrotami pričakajo 
pohodnike. Iskrena hvala vsem in veliko delovnih uspehov še naprej.

Helena PERKO

V ZGLAVNICI SE JE DOGAJALO…
Zadnjo soboto v maju so se prebivalci Zglavnice družno »rekreirali«.
Z delovno akcijo so popravljali lokalno cesto Velika Preska – Zglav-
nica in pri tem uredili več odsekov, kjer so bile vsakoletne težave z 
vodo (poleti blato, 
pozimi led na ce-
sti). 
Akcija je bila or-
ganizirana v glav-
nem v lastni režiji 
in financirana z 
lastnimi sredstvi 
(najem strojev in 
strojnika, nakup 
drenažnih cevi za 
prepuste…), KS 
pa je prispevala tovornjak peska in nekaj vreč cementa.
Po končani akciji smo se vsedli, poveselili in se spominjali obljub 
občinskega vodstva pred parimi leti, ko je bila dana obljuba o as-
faltiranju »naše« ceste. Ker je veliko prebivalcev v vasi upokojenih, 
upamo, da bodo vsaj mladi nekoč doživeli uresničitev naših sanj, do 
takrat pa nam ne ostane drugega, kot da vsako leto organiziramo 
delovno akcijo…ki je postala že kar tradicionalna v mesecu maju.
Pa naj s sliko končamo zgodbo…  T.G.

TRADICIONALNO SREČANJE INVALIDOV
Medobčinsko društvo invalidov Občin Litija in Šmar-
tno pri Litiji je dne 18. junija 2016 organiziralo tradici-
onalno srečanje invalidov. Srečanje je bilo tudi tokrat 
pri Domu ribičev v Litiji. Udeleženih je bilo 113 rednih 

in podpornih članov ter gostov. Med srečanjem je bil organiziran 
tudi Zbor članov ter bogat srečelov. 
Na izrednem zboru članov smo sprejeli spremembe statuta in do-
polnitve. V društvu se namreč pripravljamo na ustanovitev Social-
nega podjetja. 
Izvolili smo tudi novega člana Izvršnega odbora g. Mira Prašnikarja. 
Izredno smo hvaležni vsem donatorjem, med njimi tudi posame-
znim članom društva, ki so prispevali materialne in denarne pri-
spevke. Iztržek od srečelova bo Društvo namenilo za delovanje. 
Udeleženci so uživali ob dobri glasbi, hrani in pijači ter obujali spo-
mine in tako je druženje trajalo vse do večera. 
Veseli nas, da je kljub vsesplošni gospodarski krizi in recesiji še 
vedno prisoten čut za sočloveka in posluh do tovrstnih aktivnosti v 
invalidskih organizacijah. 
Ob tej priliki se želimo še enkrat zahvaliti vsem, ki so nam omogo-
čili srečanje in izvedbo srečelova.

LETOVANJE NA DUGEM OTOKU
Skupaj z društvom upokojencev Litija in Društvom diabetikov Litija 
in Šmartno smo v mesecu juniju organizirali 4-dnevno letovanje na 
Dugem otoku. V zelo kratkem času se je na letovanje prijavilo kar 
51 članov vseh treh društev. Izkoristili smo zelo ugodno ponudbo 
agencije oz. hotela Luka na Dugem otoku in bili kljub nizki ceni 
aranžmaja z vsebino ponudbe zelo zadovoljni. 

ZAKLJUČNI TURNIR ŠAHOVSKE SEKCIJE OB 
ZAKLJUČKU SPOMLADANSKE SEZONE

Kot vodja šahovske sekcije pri MDI Litija - Šmartno podajam kratko 
poročilo o delu šahovske sekcije.
Redni turnirji so se odvijali vsak ponedeljek popoldne v prostorih 
društva upokojencev Litija. V jesenskem delu je redno nastopalo 
na teh turnirjih deset igralcev. Žal smo izgubili dva odlična šahista 
(Francija Prettnerja in Lazo Djuriča).
Tako nas je ostalo še sedem šahistov. V ponedeljek 27. junija smo 
odigrali zaključni turnir pred počitnicami. Turnirja se je udeležilo 
šest šahistov, kjer so odigrali dvokrožni sistem. Zmagal je Srečko 
Obolnar. Na drugo mesto se je uvrstil Franc Možina. Tretje mesto 
je pripadlo Rufadu Sadikoviču. Četrto in peto mesto sta si razdelila 
Nino Sekulič in Ivo Bric, šesto mesto pa je pripadlo Mirku Plazniku 
(odsoten Adolf Berložnik).
Šahisti bomo z rednimi turnirji ponovno začeli koncem meseca av-
gusta.  Mirko PLAZNIK

PROČ Z UPOKOJENIŠKIMI STEREOTIPI
Ste že slišali mnoge stereotipe, da gre pri upokojencih za generacijo 
zdravih, finančno preskrbljenih ljudi, ki se le pritožujejo nad social-
nimi in zdravstvenimi storitvami? Ali pa tisto, da generacije bolnih in 
onemoglih ljudi ničesar ne prispevajo k razvoju družbe, celo jemljejo 
mlajši generaciji? 
Nič od tega žaljivega ne velja, velja pa to, da starejši nekako čutimo, 
da vse prevečkrat nimamo možnosti sodelovanja v gospodarskem, 
političnem in družbenem odločanju. Zato seveda poskušamo to vrzel 
delno nadomestiti s številnimi dejavnostmi v društvih, tako na lokal-
nem, regijskem in državnem nivoju. DU Dole pri Litiji je eno zelo 
aktivnih v kraju, k temu nas vzpodbujaja tako predsednik g. Tone 
Sveršina, kot mnogoštevilni člani UO. Enkrat letno je organiziran iz-
let, tokrat 26. maja 2016, je bilo to v 
kraje bogate z nasadi, kjer v tem času 
dozorevajo in obirajo češnje. Zanimiv je 
bil ogled Ajdovščine, ki leži v osrednem 
delu Vipavske doline, ki se ponaša z me-
stno veduto z delom obzidja, stolpom in 
grajskimi arkadami, s prenovljeno tržni-
co, dvorano zasedanja prve slovenske 
vlade in izvirom reke Hubelj, ki napaja 
celotno dolino s pitno vodo in je velik 
energetski potencial. Sledil je postanek 
na kmečkem turizmu Martin, kjer se z 
ljubeznijo in ogromno predanostjo, lote-
vajo pridelave češenj, marelic, kakijev in grozdja. Velik del organiza-
cije je bilo zaupano g. Rudiju Božiču, ki se je izjemno potrudil, da je 
vse potekalo v zadovoljstvo nas vseh.
V sredo, 8. 6. 2016, so člani društva letos prvič organizirali memorial 
Janka Pleterskega v »ruskem keglanju«. Na zgornjem travnatem igri-
šču je potekalo tekmovanje treh ženskih in dveh moških ekip iz Sloge 
Jevnica, Gabrovke in Dol. Domačini so se kot organizatorji izjemno 
potrudili. V pripravi je tudi udeležba na prireditvi Dnevi splavarjenja v 
Radečah, ki poteka v okviru Zasavske pokrajinske zveze.
Ko se bo družba začela zavedati, da bi bilo potrebno opirati se na 
izkušnje in modrosti starejših, da aktivno sodelujejo pri izboljšanju 
življenja v celotni slovenski družbi, takrat bodo, ne samo odpadli ste-
reotipi, temveč bodo preljubo 25-letno slovensko državo Slovenijo, 
čakali mogoče boljši časi.  Jožica VRTAČNIK

LAS SRCE SLOVENIJE –  
NAPOVED PRVEGA RAZPISA
Lokalna akcijska skupina Srce Sloveni-
je je s podpisom konzorcijske pogodbe 

12. marca 2015 pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 
2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost (Uredba CLLD). 
LAS Srce Slovenije, ki vključuje tudi občino Litija, je tudi v novem 
programskem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno par-
tnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in urav-
noteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od 
spodaj navzgor«, ob upoštevanju lastnih razvojnih potencialov 
in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim 
vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o 
lastnem lokalnem razvoju.
Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju je nova Strategija 
lokalnega razvoja, ki opredeljuje skupno vizijo, cilje, prioritete in 
merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem 
je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih 
lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomske-
ga in zasebnega. 
Tematska področja ukrepanja, ki jim morajo slediti projekti, pod-
prti preko LAS, so:
1. Ustanavljanje novih delovnih mest 
2. Osnovne storitve na podeželju 
3. Varstvo okolja 
4.  Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

na podeželju
Projekti se morajo umestiti vsaj v eno od teh področij in cilje 
posameznega področja. 
Predvidoma v mesecu septembru bo objavljen prvi javni po-
ziv LAS Srce Slovenije za sofinanciranje projektov, ki bodo 
sledili Strategiji lokalnega razvoja LAS. Pisarna LAS svetuje  
in usmerja potencialne prijavitelje, zato vabljeni, da nas v 
primeru, da imate konkretno projektno idejo, kontaktirate  
(01 8962 710, las@razvoj.si)   Saša CEGLAR Vidmar
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JEVNICA PRVAK, LITIJA SPOMLADI  
Z NAJVEČ TOČKAMI!

2015/16 je leto, ko je regionalno ljubljansko ligo za-
znamovala litijska občina. Jevnica, Litija, Kresnice. 
Tudi tukaj čestitke sosednji NK Jevnica za osvojen na-

slov in preboj v 3. SNL. V NK Litija smo z doseženim 3. Mestom 
izjemno zadovoljni. Ekipa na čelu s trenerjem Rokom Cirarjem je 
spomladi pokazala daleč najboljšo igro v ligi in hkrati osvojila naj-
več točk, kar je lepa popotnica za novo sezono. 3. Mesto je tudi 
največji uspeh zadnjih 10 in več let. V zadnjih letih sta bili Jevnica 
in Kresnice veliko boljši pri članski ekipi, kar pa ne velja za druge 
selekcije. V NK Litija nogomet gledamo kot celoto, vse od najmlaj-
ših U-8, še pred tem otroške nogometne šole, saj prek tega pride 
na koncu do igralcev, kar pa je imela Litija nekaj let kar nekaj te-
žav. Zdaj je to precej drugače, saj izjemne nogometne predstave v 
NK Litija kažejo igralci U-15, U-17 IN U-19, kjer so rezultati merilo 
uspeha in tudi kjer se kažejo potenciali za člansko moštvo.
Veseli nas dejstvo, da je Jevnici uspel preboj v višji rang in da se 
bodo vplivni na občini začeli zavedati pomena vlaganja v športno 
infrastrukturo, saj je Jevnica daleč od formalnih pogojev za ta rang, 
kot tudi sosednje Kresnice in Litija. To pomeni, da bo občina mo-
rala nekaj narediti, kljub ogromnim finančnim občinskim težavam. 
V NK Litija neprestano opozarjamo na višji standard infrastrukture 
zadnja 3 leta pri županu. Seveda pa nismo čakali križem rok in smo 
člani UO, starši, donatorji, posamezniki že ogromno naredili v tem 
času, da smo objekt in ostalo infrastrukturo obdržali nad vodo. 
Sedaj je čas bilance tudi za mlajše selekcije, kjer smo prav za-
radi infrastrukture združili ekipe U-15, U-17 IN U-19 s sosednjimi 
Trbovljami in otrokom ponudili možnost igranja na višjem nivoju, 
saj ekipa Litije U-15 nastopa v 1. Ligi, U-17 in U-19 Trbovlje pa v 
2. SNL. Nekaj težav smo imeli pri U-13, kjer je igralo večina vho-
dnih letnikov in so bili fizično precej šibkejši od nasprotnih ekip. 
Pripravljajo se ekipe za novo sezono, tako da prav v tem času tudi 
oblikujemo in prijavljamo ekipe za novo sezono. Začeli se bodo tudi 
treningi vseh selekcij. Pohvaliti velja najmlajše, ki postajajo pravi 
nogometaši, veselimo pa se tudi letošnje jeseni saj se končuje EP v 
nogometu in pričakujemo še večji vpis od prejšnjega leta. 
Kaj več o selekcijah, razmišljanjih članske ekipe naj ostane za av-
gustovsko številko.
V NK Litija bomo imeli v poletnem času ogromno dela z registracija-
mi igralcev, oblikovanjem ekip, pripravam na novo sezono in najtež-
ji zalogaj, kako postati finančno stabilen klub. Znano je, da zaradi 
enormno povečanih stroškov – več selekcij, več trenerjev, višje ligi, 
višji stroški, višji stroški sodnikov, nenehno vzdrževanje infrastruktu-
re in na drugi strani vse manj donacij, vse slabša plačilna disciplina 
staršev vadečih in da občina ni za leto 2016 dala še niti €, klub pla-
čuje najnujnejše in zamuja s plačili, kar pa ni nič novega pri klubih. V 
klubu, upravnem odboru NK Litija ostajamo posamezniki, ki nam ni 
vseeno, ki smo optimisti in vidimo luč na koncu tunela. Zato vztraja-
mo, saj si želimo, da je Litija športno boljša, kvalitetnejša in da veliko 
naredimo za zdravje, vzgojo, delovne navade otrok in mladine.

UO NK Litija
Gregor ZAVRL, predsednik

MEDOBČINSKA BALINARSKA LIGA 
Končano je balinanje v O.B.R.L. za sezono 2015 - 2016, kjer je tek-
movalo osem ekip iz občin Šmartno - Litija. V dokaj izenačenem 
tekmovanju so vse ekipe prikazale odlično balinanje in pa seveda 
obilico športnega duha. Omembe vredno je tudi, da so se na koncu 
tekmovalne sezone 2015 - 2016 potegovale za primat najboljšega 
v ligi, kar štiri ekipe.
Na koncu je bila najboljša ekipa BALINARSKA SEKCIJA iz JEVNI-
CE, drugo mesto PREDILEC/2 iz LITIJE, tretje mesto ekipa VELIKE 
ŠTANGE/1, četrto mesto PREDILEC/1 iz LITIJE, peto mesto Š. D. 
GOLIŠČE, šesto mesto M. D. I. LITIJA-ŠMARTNO/1, sedmo mesto 
M. D. I. LITIJA – ŠMARTNO/2 in osmo mesto VELIKA ŠTANGA/2.
Tako kot vsako leto se je tudi letos odvijal zaključni turnir O.B.R.L. v 
balinanju, kateri bi se moral odvijati v JEVNICI, vendar se je zaradi 
višje sile (dež) nato končal na pokritem balinišču v VELIKI ŠTANGI. 
Zaključni turnir O.B.R.L. in prvo mesto si je pri balinala ekipa PRE-
DILEC/2, drugo mesto PREDILEC/1, tretje mesto VELIKA ŠTAN-
GA/1, četrto mesto VELIKA ŠTANGA/2. Ob veselem športnem 
vzdušju in bližanju za naj bližalca turnirja si je le tega v pošteni 
borbi približal MLAKAR ZVONE, balinarska sekcija JEVNICA.

13. DRŽAVNO PRVENSTVO V  
TRADICIONALNEM KARATEJU 2016
Mesec junij je bil za člane kluba KK Kensei zelo 
delaven, saj so se uspešno udeležili kar nekaj po-
membnih dogodkov. Tako se je v soboto 11. 6. 2016 

ekipa karate klub Kensei udeležila 4. Litijskega teka in dosegla 
odlično 2 mesto. Poleg ekipnega nastopa so se člani udeležili tudi 
teka posameznikov v različnih kategorijah.
V nedeljo 12. 6. 2016 je potekalo 13. državno prvenstvo v tradicio-
nalnem karateju v Dobrovi.

Na tekmovanju je sodelovalo 15 klubov, z 242 tekmovalci, ki so tek-
movali v različnih disciplinah Kata posamezno in ekipno ter Kumite 
(borbe). Iz našega kluba se je udeležilo 19 tekmovalcev posame-
zno v katah in kumiteju in 3 ekipe v katah ekipno, tekmovalci so 
pokazali vrhunske nastope in dosegli odlične rezultate v različnih 
kategorijah:
1. mesto - državni prvaki: Tristan Zore (kumite); Gian Povše (kata);  
Nina Požun, Lea Rebolj, Pia Utenkar (kata ekipno)
2. mesto - državni podprvaki:  Toni Povše (kata); Gian Povše (kumi-
te); Rok Požun (kata);  Nina Požun (kata); Lovro Mandelj (kumite)
3. mesto - bronasta medalja: Pia Utenkar (kata); Tilen Utenkar (ku-
mite); Rok Požun (kumite); Boštjan Zore (kumite); Damjan Šifrer 
(kumite); Tajda Zupančič (kumite); Matic Šifrer (kata); Larisa Rebolj, 
Tjaž Zidar, Tajda Zupančič (kata ekipno); Tilen Utenkar, Žiga Jerič, 
Rok Požun (kata ekipno)
Čestitamo vsem tekmovalcem za izjemni uspeh. V soboto 18.6.2016 
pa je v Litiji potekal Festival skupnosti, kjer so člani KK Kensei na ta-
tamiju pred športno dvorano predstavili borilno veščino Tradicionalni 
karate. Istega dne sta tudi naša trenerja Gorazd in Matic opravljala 
izpit pri japonskem trenerju Tokuhisa Takashi, 7.DAN. Gorazd je opra-
vil izpit za 4.DAN, Matic pa za 3.DAN.  KK Kensei

ZAKLJUČEK POLLETNE SEZONE  
S POSEBNIM NAMENOM

Za nami je prvi, to je spomladanski del uspešne veteranske 
košarkarske sezone. Zaključile smo jo na najlepši možni način s 
posebnim presenečenjem, ki je bilo namenjeno naši predsednici 
Mojcii Lebinger. Pri prijaznih gostiteljih, družini Rutar se nas je 
22.6.2016 zbralo 15 veterank. V prijetnem vzdušju, ob z dobrotami 
obloženi mizi in sproščenem klepetu smo ‘’obdelale’’ vse aktivnosti 
polletne sezone, ki pa ni bila le športno temveč tudi kulturno in 
družabno obarvana. Dotaknile smo se še drugega dela, kjer nas 
v začetku septembra čakajo vikend priprave na morju, koncem 
istega meseca ali v oktobru pa prijateljska tekma v spomin Tonetu 
Lebingerju in Veriju Kolmanu. Prejele smo kar nekaj povabil za 
sodelovanje na veteranskih turnirjih tako doma v Sloveniji kot tudi 
izven naših meja. Največ zanimanja je bilo namenjeno povabilu na 
mednarodni, memorialni turnir Dragiše Šarića, ki bo potekal konec 
novembra v Beogradu. Dokončno odločitev, ki je odvisna od več 
faktorjev bomo sprejele mesec pred pričetkom omenjenega me-
moriala. V nadaljevanju pa je sledilo lepo presenečenje, namen 
katerega sta bili srčna zahvala vseh nas aktivnih in manj aktivnih 
veterank naši predsednici Mojci za njen dolgoletni trud, dobro voljo 
in pozitivno energijo za uspešno vodenje ekipe in iskrene čestitke 
ob doseženem Abrahamu, tokrat košarkarskem. Mojca je svojo 
košarkarsko kariero pričela daljnjega leta 1966, v letu 2016 pa je 
dosegla svoj častitljivi jubilej, to je 50 let košarke. Skozi verze smo 
opisale njeno bogato košarkarsko pot, v znak zahvale pa smo ji 
iskreno od srca v spomin podarile plaketo s posvetilom: DRAGA 
MOJCA, HVALA TI ZA VČERAJ, DANES IN JUTRI. Posvetilu pa doda-
jamo še skupno željo, da bi našo dejavnost, prijetna druženja in pri-
jateljstvo nadaljevale še veliko let., vodilo pri tem pa naj bo Mojcin 
priljubljen izrek: ‘’V slogi je moč’’.

Ob tej priložnosti Veteranke Litije iskreno čestitamo gospodu Miru 
Plazniku za 55 let delovanja v športu, ki jih je tudi strnil v svoji knjigi 
in je pred kratkim tudi zagledala luč sveta. Ponosne smo, da je 
bil Miro v času aktivnega igranja naš dolgoletni tehnični vodja, ko 
smo skupaj s trenerjem Tonetom Lebingerjem dosegali zavidljive 
uspehe. Z željo, da se nam v okviru časa pridruži tudi v bodoče, 
Miru želimo predvsem dobro zdravje, da bo lahko še naprej tako 
uspešno in z veseljem nadaljeval svoje delo pri razvoju in orga-
nizaciji športa v Litiji.
Za konec pa vsem občankam in občanom želimo prijetne, sončne 
dopustniške dni, kjer koli jih boste preživljali. 

Veteranke Litije

MARK MESARIČ ZMAGOVALEC  
TURNIRJA DO 18 LET V LJUBLJANI

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Mark Mesarič je zmagovalec Odprtega prvenstva do 18 let, ki se je 
odvijalo v Ljubljani. Čestitamo! Mark Mesarič, ki ga trenira Andraž 
Bedene, brat dvojček uspešnega igralca Aljaža Bedene, je v Ljublja-
ni pospravil z vso konkurenco. V četrfinalu je 
ugnal 5.  nosilca turirja Blaža Bezjaka iz Ptuja 
6:1 6:4 , v polfinalu 1. nosilca Šušteršič An-
dreja iz Ljubljane 6:4 7:6 (2) in v finalu še 2. 
nosilca mariborčana Kovačič Tina 4:6 6:3 6:0 
in tako zasluženo vzdignil pokal za 1. mesto !
1. mesto je v kategoriji dvojic na turnirju do 
16 let v Šentjurju osvojil Tom Ašič-Kovač. 
Tom je igral dvojice skupaj s Peruš Mihom 
(SGRAD), v finalu pa sta gladko premagala lju-
bljansko navezo Dimic-Potočnik z rezultatom 
6:1 6:0. Tom je bil odličen tudi v igrah posa-
mezno, kjer je osvojil pokal za 3. mesto. Vstop 
v finale mu je preprečil Dimic Matic, ki je bil za 
las boljši od Toma in je zmagal z rezultatom 6:4 7:6 (6). Čestitamo!

Pokal je v Novi Gorici na turnirju do 14 let osvoji-
la Poglajen Pia, ki igra iz turnirja v turnir boljše. 
Potem, ko je v 1. kolu zavezala dve »kravati« do-
mačinki Tabaj Megi 6:0 6:0, je v 2. krogu prese-
netila 8. nosilko, varovanko Maje Matevžič, Lino 
Božičnik in sicer je bila Pia boljša kar 6:2 6:0, 
je v četrfinalu ugnala še 4. nosilko ljubljančanko 
Milić Taro Katarino z rezultatom 6:4 6:2. Pio je v 
polfinalu ustavila šele 1. nosilka Alea Bubek, ki 
je slavila s 6:2 6:4, Pia pa je osvojila končno 3. 
mesto in pokal za 3. mesto. Čestitamo!
Na turnirju do 12 let v Kranju je pri deklicah 
odlično nastopila 11-letna Rina Grošelj, ki se je 

po dveh gladkih zmagala v 1. in 2. kolu, ko nasprotnicam ni prepu-
stila niti ene igre (obe tekmi je zmagala 6:0 6:0), v četrtfinalu pa je 
nudila trd odpor 4. nosilki Viriant Maši, ki je bila boljša 4:6 6:2 6:0.
Nekateri igralci Tenis kluba AS Litija se bodo zdaj odpravili na kraj-
še počitnice, Grega Kokalja in Bora Artnak pa čaka še udeležba na 
evropskem prvenstvu sredi julija.

Tekmovalni tenis –tuja tekmovanja
Nik Razboršek se je odpravil na serijo Futures turnirjev z nagradnim 
skladom 10.000 $ v Nemčijo. V Kalternkirchnu se je uvrstil v četrtfi-
nale, v Kamenu je izgubil v 1. krogu, v času nastajanja tega članka pa 
se je že uvrstil v 2. kolo na turnirju v Saarlouisu. Nastja Kolar še kar 
ne najde prave forme na turnirjih nekoliko višjega ranga in sicer se je 
na turnirju v polskem Torunu z nagradnim skladom 25.000 $ poslo-
vila že v 1. kolu, ko je morala priznati premoč 2. nosilki Smitkovi. V 
Versmoldu na turnirju z nagradnim skladom 50.000 $ se ji ni uspe-
lo uvrstiti v glavni turnir posameznic, ji pa zato dobro kaže v igrah 
dvojic, kjer se je s partnerko Tinjič Jasmino že uvrstila v četrfinale. 
Naslednji teden jo čaka nastop v Bursi, Turčija, turnir ima nagradni 
sklad 50.000 $, Nastja pa je že dirketno uvrščena v glavni turnir.

ODPRTO TEKMOVANJE BISTRO V&R  
V HITROPOTEZNEM ŠAHU

Koncem meseca junija je na ploščadi bi-
stroja V&R / športna dvorana / v Litiji 
potekal prvi turnir v hitropoteznem šahu 
za nagrado bistroja V&R.
Glavna pobudnika za izvedbo navedene-
ga turnirja sta bila Gašper in Andrej Vrho-
vec. Ideja je bila hitro uresničena in tako 

se je za prvi turnir v hitropoteznem šahu prijavilo deset šahistov, ki 
so imeli na voljo po deset minut  za razmišljanje partije na igralca. 
Sam turnir se je igral po Bergerjevem sistemu kar pomeni, da je 
vsak igralec igral z vsemi prijavljenimi igralci.
Na turnirju so nastopili: Rufad Sadikovič, Srečko Obolnar, Nizam  
Mujanovič /Buco/, Nino Sekulič, Franc Možina, Ivo Bric, Zvone 
Skomina, Jetujah Jetujah /Jeta/, Gašper Vrhovec in Borut Maček.
Same posamezne partije so bile na visokem nivoju, borbene do 
zadnje sekunde igralnega časa. Prvo in drugo mesto sta si razdelila 
Rufad Sadikovič  in Srečko Obolnar s 8,5 osvojenimi točkami. Tretje 
mesto je osvojil Franc Možina s 6,5 in četrto mesto Borut Maček s 
6 osvojenimi točkami. Pred turnirjem je veljal za favorita Jeta, ki je 
na koncu zasedel 6/7 mesto.
Vsi šahisti so bili enotnega mnenja, da bi ta turnir postal tradici-
onalen in bi se igral enkrat mesečno. Zahvala gre pobudnikoma i 
Gašperju in Andreju, ki bosta verjetno sprejela željo vseh šahistov 
saj se je pokazalo, da bo na naslednjem turnirju še nekaj dodatnih 
šahistov. Sodnik turnirja Mirko Plaznik ni imel pripomb saj je turnir 
potekal v športnem duhu.  Mirko PLAZNIK

(Nadaljevanje s 1. strani)
Letošnja udeležba na tekmovanju pa je bila ena naj-
številčnejših iz našega društva, saj smo se predstavili 

kar s 6 formacijami, ki so dosegle naslednje rezultate: 
Na plaži, street show otroci - 4. mesto; In the making, street show 
mladinci - 8. mesto; Home alone, street show člani - 4. mesto; Levi, 
show dance otroci - 5. mesto; Pajkovke, jazz otroci - 2. mesto; Work 
it, hip hop člani - 10. mesto 
Vsi rezultati so objavljeni na facebooku NLP Litija in internetni stra-
ni www.psdnlp.com. Jeseni za vas poleg že utečenih tekmovalnih 
zvrsti pripravljamo tudi ostale plesno rekreativne programe. Vabi-
mo vas, da se nam pridružite! Tekmovalcem pa čestitamo za izvr-
stne nastope in želimo lepe počitnice!

Po končani sezoni in zaključnem turnirju smo si vsi igralci in vodje 
ekip rekli »vidimo se v sezoni 2016-2017«. Na koncu naj povabim 
vse, ki so željni balinanja… pridružite se nam, saj vam ne bo žal… v 
to smo prepričani.
Za vse informacije smo vam na voljo na mobilnih aparatih:
041 601-173 Marjan LUKANČIČ - predsednik K. Š. D. V. Š.
041 274-211 Janko SKUBIC - vodja lige 

MARJAN LUKANČIČ, predsednik K. Š. D. Velika Štanga



Hvala
za vso tvojo
dobroto.

ZAHVALA
Tiho, skromno z veliko bolečino si nas zapustila draga žena,  

mami, babi, sestra, teta in botra

Joža BaJc
8.1.1959 – 8.5.2016

Hvala dr Juteršek Milojki, hematološkemu oddelku, družinama Bori-
šek in Planinšek, g.župniku Jožetu za izrečene besede ter bratoma in  
sestrama in ostalim sorodnikom. Hvala Katarini za poslovilne bese-
de, Veri in Filipu ter krajevni skupnosti za pomoč. Hvala sodelavkam,  
stanovalcem in upokojencem Doma Tisje, Ljudskim pevkam, troben-
taču in KSP Litija. Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami, darovali za 
sv. maše, sveče cvetje in ostalo podporo in našo Joži pospremili v tako 
velikem številu na njeno prerano zadnjo pot. Hvala vsakemu posebej, 
ki postojite ob njenem zadnjem domu in ji prižgete svečko v spomin.

Mož Tone, sin Tadej, hči Mateja, Slavko ter vnuki Val, Nel in Mai

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Vse to si prestala,
zdaj boš ob sinu
mirno spala.

ZAHVALA
ob boleči izgubi žene, mame, babice in tašče

aMaLIJE PRaŠNIKaR
iz Cirkuš

7.2.1955 – 7.6.2016.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izre-
čena sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala Vaškim pevcem,  
g. župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen obred in pogrebnemu  
podjetju Benko. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste želeli na pogreb in ste se na njeno 
željo vzdržali. Iskrena hvala vsem, ki ste nam in nam še vedno stojite 
ob strani.

Vsi njeni

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival.
In v naši zavesti,
prižgal lučke spomina…

ZAHVALA
Od nas se je poslovil dragi mož, ata, dedi…

LaDISLaV ZUPaNČIČ
1933 – 2016

Čateška gora, Gabrovka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za nesebično pomoč, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala g. župniku Marku Japlju za lepo opravljen pogreb-
ni obred in sv. mašo. Zahvaljujemo se za govor ob slovesu, pevcem za 
zapete pesmi, trobentaču ter vsem, ki ste ga pospremili na poslednji 
poti.

Vsi njegovi

Življenje je kot knjiga.
Za listom list, za dnevom dan,
nihče ne ve, kdaj bo roman,
kdaj bo končana zadnja stran.
Odšel si mnogo prerano,
s knjigo življenja nedokončano.
Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel,
ne boš več sanjal in ne boš več pel,
ne boš nestrpen čakal več pomladi,
ko breskev vzcvetejo in trt nasadi.
                       (A. Gradnik)

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi sin in brat

BRaNKo VERBaJS
30.7.1972 – 15.6.2016

iz Maistrove 1, Litija.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom 
in njegovim prijateljem za izrečena sožalja, darovane sveče ter sprem-
stva na njegovi zadnji poti. Hvala KSP Litija za lepo opravljen obred, 
hvala tudi g. Sotlarju, teti Francki in stricu Marjanu z družinama.

Žalujoči: mami in brat Jure z Mio.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
 ki močno boli.
    (T. Pavček)

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga mama,  

žena, stara mama

MaRIJa STRaUS
12.8.1943 – 24.6.2016, 

iz Sp. Hotiča.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti ter ji izkazali spo-
štovanje, darovali cvetje in sveče ter izrekli sožalje ter besede tolažbe. 
Zahvala pevcem in trobentaču. 

Hvala vam!

Vsi njeni

Težko je povedati,
kako boleče je čakati nekoga,
ko dobro veš,
da več ga ne bo.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi sin, ati,  

partner in brat

JožE BožIČ
1963 – 2016

 Zagozd 3, Dole pri Litiji.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, gasilcem, športnemu 
društvu, sodelavcem… za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sve-
te maše in denarno pomoč. Hvala g. župniku Marjanu Lamovšku, pev-
cem, trobentaču, še posebno pa lovcem LD Dole, da ste ga tako lepo 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi, posebno sin Matej in Dominika.

Srce je dalo vse kar je imelo,
niti bilke zase ni poželo.
 (Kristina Šuler)

ZAHVALA
V 66. letu nas je zapustila draga sestra, teta, prijateljica…

MaRTa BREGaR
24.7.1950 – 22.5.2016

iz Črešnjevcev 175, Gornja Radgona,
rojena v Gabrovki.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, nek
danjim sodelavcem, Društvu invalidov Gornja Radgona za darovano 
cvetje, sveče, svete maše in izrečena sožalja. Posebno se zahvaljujemo 
zdravstvenemu osebju UKC Maribor, oddelkom  žilne kirurgije, ab domi
nalne kirurgije, reanimacije in intenzivne nege za požrtvovalnost v času 
njenega zdravljenja.
Iskrena hvala tudi osebju pogrebne službe KSP Litija, KS Gabrovka, 
gospe Heleni za izbrane poslovilne besede, pevcem, trobentaču, 
gospodu župniku Stanislavu Škufca in somaševalcema za lepo opravljen 
pogrebni obred ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih
dni spomine.

V SPoMIN
16. junija je minilo 15 let odkar se je tragično ponesrečil  

in nas zapustil sin in brat

BoŠTJaN PRaŠNIKaR
iz Cirkuš.

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo in postojite 
ob njegovem preranem grobu.

Vsi njegovi

Ugasnila je lučka življenja
in se prižgala luč spomina,
ostaja tiha, skrita bolečina.
Počivaj mirno in bdi nad nami,
vemo, nikoli nismo sami.

V SPoMIN
12.7.2016 je minilo žalostnih 5 let odkar nas je zapustil  

dragi mož, oče, dedek, brat, stric in svak

FRaNc JUVaNČIČ
rojen 22.4.1941.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu 

in mu prižigate svečke.

POGREŠAMO TE.

Vsi njegovi

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine
in hvaležno misel nate.

ZAHVALA
V 83. letu nas je zapustila naša draga mama,  

babica, prababica in tašča

TEREZIJa SUKIČ
iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče ter za spremstvo na njeni 
zadnji poti. Zahvala g. župniku, pogrebni službi, trobentaču in pevcem 
za lepo opravljen obred. Hvala osebju Doma Tisje za dolgoletno skrb 
ob njeni bolezni. Vsem in vsakemu posebej hvala za trenutke, ki ste jih 
delili z njo in z nami.

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

PRENOČIŠČA
www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR

LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUROTROŠKA IGRALA



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

PO SIMBOLIČNI CENI PRO-
DAM ohranjeno visoko, kotno 
dnevno omaro 3,5 m x 2,5 m, 
rjave barve in bele kuhinjske 
omare. Demontažo in odvoz 
opravite vi, lokacija Litija. Inf.: 
041 954 766.

PRODAM ohranjeno sobno 
kolo. Cena po dogovoru. Inf.:  
041 954 766.

PRODAM 5,5 m3 bukovih in  
10 m3 smrekovih drv. Inf.: 031 
604 753.

Izžrebanci križanke iz meseca JUNIJA 2016 bodo prejeli 
BON za 1x striženje in pranje las v frizerskem salonu 
Nena. Nagrade prispeva Frizerstvo Nena. Nagrajenci 
bodo prejeli bon v Tiskarni ACO, Litija.

1. Žan Zupančič, Moravče 68, Gabrovka
2. janez Kralj, jeze 13, Šmartno pri Litiji
3. Henrik razpotnik, Kresnice 1a, Kresnice

Težje besede:  ACTON, NTAre, ILAVA, rAVeNALA, 
LAOLA, KATANA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.8.2016 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli re
klamno majico Tiskarne ACO. Nagrajenci bodo prejeli 
majico v Tiskarni ACO, Litija.

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

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

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

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

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

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
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PRODAM PARCELO, v izmeri 1145 m2 v Novi 
Gori - Gabrovka. Primerna za sadje ali vinsko 
trto. PRODAM PARCELO, v izmeri 3187 m2 za 
košenino. Informacije: 041 236 016.

nePReMičnine

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

 051 740 430

SečnJa in SPRavilo leSa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.

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

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

zunterprimoz@gmail.com

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 188

21. ČRKA 
ABECEDE

ZDRAVNIK  
ZA UŠESA  

IN NOS

ORAČ, 
ORATAR

GRŠKI OTOK 
ODISEJEVA 
DOMOVINA

ZMIKAVT

PESNIK 
GRAFEN

AUER

PAPEŠKO 
SODIŠČE

NEMIRNA 
AZIJSKA 
DRŽAVA

TELOVADKA 
IVANOVA

IGRALKA 
GARDNER

2. ČRKA 
ABECEDE

INDONEZIJ
SKO IME 
ZA OTOK 
BORNEO

VEČJA 
KRAŠKA 
VRTAČA

JAPONSKA 
OBLIKA 

BUDIZMA

SOKRATOV 
TOŽNIK

MEDVEDJA 
HOJA

BEOTIJEC

UTRIP 
SRCA

STAROGRŠKI 
LETALECMESTO NA 

SLOVAŠKEM

4. SKLON 
TOŽILNIK

PAS PRI 
KIMONU

AFRIŠKO 
DREVO 

POTUJOČIH

LITERARNA 
OSEBA

REKA V 
FRANCIJI

SLOVENSKI 
SKAKALNI 
CENTER

IME SRBSKE 
PEVKE 

NOVAKOVIĆ

KRLJ,  
RKELJ

GRŠKA 
ČRKA

ROPARSKA 
MORSKA RIBA

MARKO 
ROŽMAN

VELETOK V  
J. AMERIKI

MUSLI
MANSKI 
VERSKI 

POGLAVAR

KUHINJSKA 
NAPRAVA SEZNAM 

TISKOVNIH 
NAPAK

AMERIŠKI 
ASTRONAVT 

(LOREN)

NAVIJAŠKI 
VAL NA 

STADIONUODRSKO 
GLASBENO DELO

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA BARIJ

SKUPINA 
ŽUŽELK POVRŠINA, 

OBMOČJE
OČKA,  
TATEK PRITISK

STAR 
SLOVAN

ITALIJANSKI PES
NIK (FRANCESCO)

NORDIJSKA 
BOG. MORJA

ZADNJI 
KRALJ  

BURUNDIJA

LOUIS 
ADAMIČ

ATLET 
BOLDON

ANTON 
TROST

EMIRAT V 
PERZIJSKEM 

ZALIVU

RUSKI 
SKLADATELJ 

LJADOV

SUMERSKA 
BOGINJA 
LJUBEZNI

VRSTA 
JAPON  SKEGA 

MEČA

GOSTOVANJE V RADENCIH
V soboto, 18. junija 2016, so pevke ŽPZ in pevci MPZ KUD Fran 
Levstik iz Gabrovke gostovali v Zdravilišču Radenci v Raden-
cih. 
Pevsko sezono so tako pevke in pevci iz Gabrovke zaključili z nasto-
pom v Radencih, kjer so zapeli gostom v tamkajšnjem zdravilišču. 
Kot vemo, slovenska zdravilišča za svoje goste organizirajo tudi 
kulturne dogodke, ob različnih praznikih ali tudi sicer, da gostom 
popestrijo dneve, ko bivajo pri njih, da poskrbijo tudi za dušo, kot 
rečemo, ne samo za telo.

Gostovanje v Radencih je organizirala Marjana Kolar, dirigentka 
MPZ KUD Fran Levstik Gabrovka. Pevce in pevke so spremljali tudi 
predsednica KUD Fran Levstik Gabrovka Magda Grm in še nekaj 
domačinov. V Radencih sta jih sprejela tamkajšnja animatorja, jih 
popeljala po zdravilišču in jim predstavila kar nekaj zanimivosti. Po 
večerji pa je ob 20.00 sledil koncert v zdraviliški kongresni dvorani. 
V prvem delu so nastopile pevke ŽPZ KUD Fran Levstik Gabrovka 
pod vodstvom Irme Hostnik, v vmesnem delu je zaigrala na harmo-
niko Manca Grm, v drugem delu pa so zapeli pevci MPZ KUD Fran 
Levstik Gabrovka. Za spremljavo na klavirju je poskrbel Nejc Grm, 
sicer mojster v igranju na kromatično harmoniko. Pevski večer se 
je zaključil s tremi pesmimi v mešani zasedbi. Tako je pesem za-
zvenela še bolj mogočno in navdušila poslušalce, ki so napolnili 
dvorano.

Anica RESNIK

V CERKVI SV. JANEZA KRSTNIKA V VERNEKU 
SPET ZBOROVSKO PETJE

Ob zaključku letošnje pevske sezone so člani Mešanega pevskega zbo-
ra Senožeti pripravili večer zborovskega petja v cerkvi Sv. Janeza Krstni-
ka v Verneku. V njej so prvič nastopili pred dvema letoma, ko so tudi 
obljubili, da bodo v eni najstarejših cerkva v okolici ponovno prepevali. 
Cerkev ima res že dolgo zgodovino, na mestu, kjer stoji danes, je bila že 
v 12. stoletju postavljena stavba, od katere še stoji zvonik s portalom, 
v 18. stoletju pa je bila tu zgrajena cerkev, kakršno poznamo danes. 
Je mešanica gotskega, renesančnega in baročnega sloga. Da cerkev 
danes še stoji, gre zahvala vaščanom Verneka in okoliških vasi ter hoti-
škega župnika, na čigar pobudo so leta 1995 pričeli z obnovo zgradbe. 
Člani MePZ Senožeti so tokrat medse povabili dve mladi vokalni skupi-
ni, obe sta si izbrali na moč zanimivi imeni. Moška vokalna skupina Foné 
megále, ki jo sestavljata dva fanta in dva moža, je ime dobila po zaslu-

gi g. Čuka, župnika v Sori pri 
Medvodah. Ime izhaja iz sta-
re grščine in pomeni močan 
glas. Skupino sestavljata prvi 
in drugi tenor, bariton ter dru-
gi bas. Ženski vokalni kvartet 
(pd) 4, pa je v svoji predstavi-
tvi o imenu povedal takole: … 
» Ena ni zadostna. Dve komaj. 
Tri so kar v redu, štiri pa so 
že Prav dobre. …« Prav dobre 
štiri tako prepevajo že šesto 

leto, pred tem pa so izkušnje pridobivale v različnih pevskih sestavih. 
Njihov kvartet je glasovno sestavljen iz dveh altov in dveh sopranov. 
Obiskovalci pevskega večera so tako prisluhnili prepevanju predvsem 
ljudskih pesmi. MePZ Senožeti, tokrat pod vodstvom Klemna Jerinca, 
se je med drugimi napevi predstavil v skladbah Pleničke je prala, Rasti 
rožmarin, Nocoj, pa oh nocoj, Lastovki v slovo. Moška vokalna skupi-
na Foné megále je poleg ljudskih pesmi zapela Gallusovo Praeparate 
corda vestra. Dekleta iz vokalnega kvarteta (pd) 4 pa so se zbranim 
predstavile z napevi iz domačih krajev, s pesmijo pa odšle tudi v tujino 
s skladbo levan polkka, po vzoru finske ljudske , nastop pa zaključile s 
Parla piu piano, italijansko verzijo pesmi iz filma Boter. 
Večer zborovskega petja je tudi tokrat privabil ljubitelje tovrstne glasbe, 
ki so vsak nastop pozdravili z glasnim aplavzom, nastopajoči pa so v 
akustičnem ambientu znotraj lepo urejene cerkve prav res uživali.

Romana KOCJANČIČ



SRečanJe članov zaSavSKe ReGiJe 
SDS v RibčaH v čaSt SloveniJi  

za 25 let

V petek, 24. junija 2016, na predvečer največjega slovenskega praznika Dneva držav-
nosti smo se članice in člani Zasavske regije SDS zbrali na pikniku v Ribčah pri Litiji. S 

svojo navzočnostjo in nagovorom nas je razveselil 
predsednik SDS Janez Janša, ki je eden najbolj za-
služnih za samostojno Slovenijo in trn v peti starim 
silam, ki jim osamosvojitev ni bila intimna želja za-
radi izgube privi-
legijev in konča-
nje enoumja.
V uvodu nas je v 
imenu organiza-
torja pozdravil in 
nagovoril pred-
sednik OO SDS 
Litija in podžu-
pan Občine Litija Boris Doblekar, ki je med dru-
gim omenil, da moramo bolj spoštovati našo domo-
vino državo Slovenijo in vrednote osamosvojitve za 
katere smo se odločili vsi Slovenci. Poudaril je, da 
je skrajni čas, da nehamo nasedat lažem in starim 
pravljicam sil kontinuitete, da se moramo Slovenci 

bolj zastopiti med seboj in da se mora okrepiti 
pomladni duh iz leta 91, kar je edino upanje in 
pogoj, da bomo hitreje sledili razvitemu svetu. 

Proslavljanje v čast 25 let-
ni Sloveniji je potekalo ob 
slovenskih pesmih odlič-
nega okteta Valvazor, kan-
tavtorja Sama Glavana in 
ansambla Mnde. Zaključili 
smo ga z ognjemetom in 
kresom, ki je prijetno osvetlil idiličen ambient ob naši lepi reki Savi, 
ribniku in mogočnih drevesih, ki so nam podnevi nudili prijet no 
hlad no senčko pod milim modrim nebom in rumenim soncem.
  OO SDS Litija

POSEBNA PONUDBA!
Oddajamo počitniško hišo - brunarico v kompleksu TERME BANOVCI.

Hiška je SAMOSTOJNA Z VERANDO. 
Nahaja se v mirnem, senčnem delu kom-
pleksa termalnih in navadnih bazenov. 

Cena najema počitniške hišice (ca. 54 m2 

bivalne površine) je 35 EUR na dan. 

V tej ceni sta 
vključeni tudi 
2 celodnevni 

KARTI za  
TER MALNE in NAVADNE 

BAZENE.

Idealna je za prebivanje  
3 – 4 oseb. 

INFOMACIJE:
040/707-653 (Nevenka)
banovci2015@gmail.com

TC Supermarket Litija in PC Šmartno
NAJCENEJŠE NA TRGU!

KGZ LITIJA Z.O.O.
TC AGROMARKET Litija      PC DOM MARKET Šmartno
Tel.: 01 896 32 41

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-14.00

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

Tel.: 01 896 32 49

CEMENT 
25 kg ... 2,43 €

APNO HIDR. 
25 kg ... 3,85 €

• DODATNI POPUST ZA PALETNI ODJEM!

AKCIJE SADJA 
ZELENJAVE ...

AKCIJA ŽAR!
MESO SLO POREKLA!

PO ZELO KONKURENČNIH CENAH NUDIMO TUDI VSE VRSTE BETONSKIH IZDELKOV, 
SIPOREXA, MODULARNEGA BLOKA, DRENAŽNIH, STIGMAFLEX IN ALKATEN CEVI, 

STIROPOR IN VOLNENO IZOLACIJO, GRADBENO ŽELEZO IN ARMATURNE MREŽE, …

"NAJNIŽJE CENE – PREPRIČAJTE SE !!!"

KAJZERICA  0,13 € ČEVAPČIČI 960 g  3,99 €
OLIV. OLJE EX. V.  1L  4,99 €

MLEKO TUFFI  1L  
0,59 €

SLADKOR  1 Kg  
0,75 €

"AKCIJA LESNIH PELETOV 
- SUPER CENA" 

v Agromarketu Litija in 
Dom marketu Šmartno

                                        Do razprodaje zalog!

214 €/tono oz.
3,21 €/vreča 15kg

Cena velja pri nakupu cele palete!

SIR GAUDA  3,69 € / Kg

TC MESNICA

TC SUPERMARKET ODPRTO: PON.- PET.: od 7.30 do 20.00 │ SOBOTA: od 7.30 do 19.00 │ NED.- PRAZ.: od 7.30 do 11.30
PC ŠMARTNO ODPRTO: PON.- PET.: od 6.00 do 19.30 │ SOBOTA: od 6.00 do 18.00 │ NED.- PRAZ.: od 7.30 do 11.30

Dobrodošli!


