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Iz urednIštva ...
Tokratni Občan bo prežet z volilnimi sporoči-
li, predstavili se nam bodo tudi nekateri kan-
didati iz naše občine, saj so državnozborske 
volitve že v nedeljo 3.6.2018. Seveda vse 
odločitve prepuščamo vam, smo pa veseli, 
da je tudi v naši občini tako pestra zastopa-
nost političnih strank in njihovih kandidatov.
Že v tem mesecu je bilo veliko število jubilej-
nih prireditev, slovesnosti ob praznikih, ter 
tudi športnih dosežkov, tako da časopis kar 
poka po šivih. Tudi napoved dogodkov je pe-
stra, naj izpostavimo Tačkov festival, Litijski 
tek ter prireditev "Slavnostna akademija ob 
občinskem prazniku" in Dnevu državnosti. 
Vsi šolarji zdaj hitijo z učenjem ter čakajo 
na zadnji šolski zvonec v tem šolskem letu. 
Odrasli pa iščemo znanje na vrtovih in čaka-
mo prve domače pridelke.
Ker pa sem ravno iz Kresnic, izkoriščam pri-
ložnost, ter vas še posebej vljudno vabim na 
proslavo ob 90-letnici PGD Kresnice z gasil-
sko veselico z ansamblom "Gadi". 
Prijetne poletne dni vam želim.

Urednik
Sašo Jovanovič 

 Vabita na GOVEDOREJSKO RAZSTAVO 
V PONEDELJEK, 25. JUNIJA 2018 OD 10.00 URE DALJE  

PRI TRGOVSKEM CENTRU NA JEŽI.

100 – LETNICA ROJSTVA 
NACETA SIMONČIČA

Ob 100 letnici rojstva NACETA SIMONČI-
ČA bo občina Litija skupaj s številnimi 
kulturnimi ustanovami in društvi pripra-
vila spominsko prireditev, ki bo v petek, 8. junija ob 20. uri v 
dvorani Kulturnega centra Litija. Dan prej, v četrtek, 7. junija 
2018 ob 20.00 uri, vas vabimo na odkritje doprsnega kipa, v 
bližini njegove rojstne hiše, v park med Centromerkurjem in 
stavbo Občine Litija.

Spoštovane občanke, dragi občani!
Ob prazniku občine Litija Vam iskreno čestitam in vam želim prijazno 

bivanje v naši občini. Vabim vas na osrednjo prireditev ob 11. 
občinskem prazniku, ki bo v petek, 15.6.2018  

ob 20. uri v dvorani kulturnega centra na Stavbah.  
Prav tako vas vabim, da se udeležite vseh ostalih prireditev posvečenih 

praznovanju občinskega praznika!

Župan Franci ROKAVEC

oSReDnJA občinSKA PRiReDitev  
ob 11. občinSKeM PRAzniKU  

in DnevU DRŽAvnoSti
BO V PETEK, 15. JUNIJA OB 20.00 URI  

V KULTURNEM CENTRU LITIJA.
V PROGRAMU SODELUJEJO:

Mešani pevski zbor KUD JEVNICA
Moška vokalna skupina LIPA

Leseni rogisti iz Kresnic

gost prireditve Evropski poslanec Franc Bogovič

VABLJENI NA POLŠNIK!  Več o pohodu na 12. strani

SPOŠTOVANI LJUBITELJI PRIJETNIH POHODOV, 
SLADKIH POTIC IN DRUŽABNEGA SREČANJA

V soboto, 9. junija 2018, vas vabimo na že 10. prireditev  
»GABROVKA, TU SEM DOMA«, pred gasilski dom v Gabrovki.

Dogajanje: 
-   9.00 začetek Antonovega pohoda (cca 10 km) (od gasilskega doma preko 

Moravške gore, Podpeči, Hohovice, Moravč nazaj pred gasilski dom). Pohod 
je primeren tudi za družine z otro-
ki. Hodite na lasno odgovornost.

-  9.00-15.00 Festival potic 2018 
–ocenjevalna razstava potic

-  9.00-15.00 različne razstave,  
likovna dela razstavljajo člani 
LILA Litija –tema Antonov pohod

-  12.00 naprej igra ansambel  
Zavriskej

-  14.00 kulturna prireditev, raz-
gla sitev rezultatov Festivala potic 
2018, družabno srečanje z ansamblom Zavriskej. Za hrano – tudi kakšen kos 
potice in pijačo bo poskrbljeno.

PRISRČNO VABLJENI V GABROVKO!

1. MAJ NA SITARJEVCU 
IN NA GOLIšČAH

Letošnjih prvomajskih srečanj na Sitar jevcu in Goliščah 
se je udeležilo veliko število naših občanov in občank, 
ki želijo slavnostno in hkrati družabno obeležiti delavski 
praznik.

Iskrena hvala 
organizatorjema;
PGD Litija in KS Jevnica  

Prav tako se zahvaljujemo 
Pihalnemu orkestru Litija 
za tradicionalno budnico.

na Goliščah

na Sitarjevcu
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IzvAJANJE INvESTICIJ NA OBMOČJU 
OBČINE LITIJA….

Končno so se pričela dela ma modernizaciji ceste po doli-
ni Sopote. V tem letu je predvidena ureditev dela državne 
ceste do odcepa za Dole pri Litiji. Izvajalec del je Trgograd 
d.o.o.

ZAHVALA 
ob sanaciji LC 208011 G2 108 

JESENJE – ZApODJE
Po omenjeni ces-
ti, ki je precej ozka 
in na začetku brez 
odmikališč, vozijo 
težka tovorna vozi-
la, istočasno pa iz 
avtobusne postaje 
hodijo otroci peš v 
Jesenje in obratno. 
Na mojo pobudo 
smo imeli sestanek 
v IAK Kresnice in 
začeli smo se do-
govarjati o sanaciji 
in razširitvi ceste v 
dolžini 200 m. 
Na tem mestu bi 
se rad zahvalil gos-
podu županu Fran-
ciju Rokavcu in gos-
pe Andreji Jerant, 
katera je vodila po-
stopek. Lastniki zemljišč Miha Cerar, Stane Ševerkar in 
Franci Hvala so velikodušno odstopili del svojih zemljišč, 
da smo ta projekt lahko izvedli. 
Zahvala gre tudi vodstvu IAK Kresnice, g. direktorju Fran-
cu in Andražu Lipoltu za vso finančno podporo, da se je 
sanacija pričela, kakor tudi izvajalcu del Resal d.o.o., ki je 
dela kvalitetno izvedel. 
Še enkrat se vsem skupaj lepo zahvaljujem in vas lepo 
pozdravljam, Jesenje, 30.4.2018
 Marjan ZUPANČIČ

JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV  
NA RELACIJAH GABROvKA–LITIJA  

IN vAČE–LITIJA
Občina Litija je v sodelovanju s SŽ ŽIP d.o.o in Ministrstvom 
za infrastrukturo 1. januarja 2018 uvedla javni linijski prevoz 
potnikov na relacijah Gabrovka-Litija in Vače-Litija ter v obra-
tnih smereh. Februarja je bila med uporabniki prevozov izve-
dena anketa o njihovem zadovoljstvu s prevozi ter morebitnih 
predlogih za izboljšanje. Konec marca so bile s podizvajalcem 
prevoza SŽ ŽIP, storitve d.o.o., ter podizvajalcema Avtopre-
vozništvo Kraševec Sandi s.p. in Dren Trade d.o.o., dogovor-
jene naslednje spremembe, ki bodo veljale od 1. maja 2018  
dalje: 
1.  Pri prevozih na liniji Gabrovka – Litija se v vozni red vključi 

dodatno postajališče pri Zdravstvenem domu Litija. 
2.  Popoldanske vožnje na liniji Vače – Litija se prestavijo za 5 

minut kasneje zaradi boljšega ujemanja z voznimi redi vlaka 
in avtobusa Litija – Šmartno. 

3.  Pri obeh linijah je možen prevoz skupin potnikov, ki so 
napovedane vsaj en dan pred vožnjo do 15. ure (telefon 
Gabrovka: 041-643-777 ali 031/643-777; Vače: 041/778-
910). 

4.  Pod enakimi pogoji je možen tudi prevoz na relaciji Slivna – 
Vače in obratno.

Brezplačni prevozi bodo predvidoma zagotovljeni do konca ju-
nija 2018. 
Nova vozna reda sta objavljena na spletni strani https://
www.litija.si/objava/135975. 
O morebitnih spremembah voznega reda in drugih pogojih 
glede prevozov bodo občani sproti obveščeni preko spletne 
strani Občine Litija: https://www.litija.si, informacije pa lah-
ko dobijo tudi po telefonu: 01/8963-459.

Komisija za Jerebova priznanja Občine Litija na podlagi 5. čle-
na Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08 
in 32/18) objavlja

JAVNI RAZpIS
za podelitev Jerebovih priznanj Občine Litija za leto 2018

1.  Naziv in sedež izvajalca razpisa: Komisija za Jerebova 
priznanja Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

2.  Predmet javnega razpisa: podelitev Jerebovih priznanj 
Občine Litija za leto 2018.

3.  Predlagatelji: 
  Predloge za podelitev Jerebovega priznanja Občine Litija 

lahko komisiji za Jerebova priznanja posredujejo posame-
zniki, društva in ostale organizacije s sedežem oziroma s 
stalnim prebivališčem v občini Litija.

4.  Pogoji za podelitev priznanj:
 -   Zlato Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik ali 

društvo za najmanj 30 let delovanja na področju kulture 
in pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;

 -   Srebrno Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik ali 
društvo za najmanj 20 let delovanja na področju kulture 
in pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;

 -   Bronasto Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik 
ali društvo za najmanj 10 let delovanja na področju kul-
ture in pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;

5.  Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlo-
gov: 

 -   število let strokovnega, organizacijskega, izobraževalne-
ga ali mentorskega dela na področju kulture v občini (do 
50 točk);

 -   doseženi tekmovalni uspehi ali umetniški dosežki (do 30 
točk);

 -  pomen uspehov oz. dosežkov za občino (do 20 točk).

6.  Predlog za podelitev Jerebovega priznanja Občine Liti-
ja mora vsebovati:

 -  obrazec 1: predlog za podelitev priznanja,
 -  obrazec 2: soglasje kandidata.

7.  Način in rok oddaje predlogov: 
  Predloge se lahko odda osebno v sobi št. 43 - tajništvo Ob-

čine Litija, ali pošlje po pošti na naslov Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija. Zadnji rok za zbiranje predlogov 
je ponedeljek, 4. 6. 2018, do 12.00 ure (do tega datuma 
morajo predlogi prispeti na Občino Litija, ne glede na to, 
ali so oddani osebno ali po pošti). Predloge je potrebno 
posredovati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici 
z obveznim pripisom: »NE ODPIRAJ – Jerebova priznanja 
2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni 
naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala 
predlogov, ki bodo oddani po določenem roku za oddajo 
predlogov, neustrezno naslovljeni ali nepopolni glede iz-
polnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog.

8.  Odločitev o prejemnikih priznanj: prejemniki bodo o po-
delitvi priznaj obveščeni do petka, 8. 6. 2018.

9.  Dodatne informacije: e-pošta obcina.litija@litija.si .

Občina Litija
Komisija za Jerebova priznanja

S preplastitvijo javne poti skozi naselje Tlaka, so se za-
ključila sanacijska dela na javnih poteh in lokalnih cestah 
v KS Gabrovka, ki so bila sofinancirana s strani družbe 
ELES.

V mestu Litija na Kidričevi cesti je JP KSP Litija izvedlo 
obnovo priključkov na javni vodovod in obenem zamenja-
lo tudi neustrezne salonitne cevi na napajalnem vodovo- 
du.

Zaključuje se tudi izgradnja vrtca Čebelica v Gabrovki in 
s 1.9.2018 se prične predšolska vzgoja tudi v novih pro-
storih.
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GABROvšKA SRAMOTA
V samem centru Gabrovke, tik pod cerkvijo, sto-
jita propadajoča objekta, ki sta že nevarna za 
mimoidoče, saj od njiju odpada strešna kritina 
in omet. Večkrat smo že na zborih krajanov na 
to opozarjali, vendar se ni spremenilo še nič. 
Ponovno javno pozivamo ustrezne občinske in-
špekcijske službe, da ukrepajo. Predlagamo, da 
občina odkupi propadajoča objekta, jih poruši in 
na tem mestu zgradi parkirišče, ki ga v Gabrovki 
tako krvavo potrebujemo, še posebno ob priredi-
tvah in pogrebih. 

V imenu krajanov Gabrovke: Vinko RESNIK
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Minilo je 22 let odkar si je Jože Setničar zami-
slil, da bi iz neuporabne smrekove veje nare-
dil pravo glasbilo. Lepo odžagana veja ima že 
po naravi obliko trobente, to pa je inštrument, 
ki ga je Jože igral že od mladih let. Skrbno je 
začel zbirati primerne veje in preizkušati razne 
načine obdelave lesa. Na začetku so bile teža-
ve, toda dobra volja in vztrajno delo je iz Jožeta 
naredilo mojstra. Uspelo mu je narediti prava 
enkratna glasbila, to so leseni rogovi.
V dveh letih mu je uspelo narediti toliko lesenih 
rogov, da je zbral 
devet glasbenikov 
in pripravil javni 
nastop skupine Le-
seni rogisti. To se 
je zgodilo v aprilu 
leta 1998 v športni 
dvorani v Kresni-
cah.
Od takrat pa do 
danes so imeli ro-
gisti že 358 uspe-
šnih nastopov. Ob-
činstvo očarajo lepa naravna glasbila, postavni 
muzikanti in mogočni glasovi lesenih rogov. 
Njihov nastop je zanimiv in lep na pogled, prije-
ten za uho in blagodejen za dušo.
Vabila za na gostovanja prihajajo iz vseh strani 
naše domovine in iz tujine. Po Sloveniji največ-
krat igrajo na raznih prazničnih prireditvah, po-
gosto pa so gostje na Radiu Slovenija v oddaji 
»medenine«. Od nastopov v tujini se najrajši 
spomnijo na Dunaj, kjer so nastopili na slavno-
sti ob tristoti obletnici vladanja Marije Terezije. 
Leseni rogovi pa so mogočno odmevali tudi na 

ledeniku gore Jungfraujoch (3.571 m) v Švici. 
Povsod so deležni velikega občudovanja, saj ni 
čudno, take skupine ni v Evropi, najbrž pa tudi 
nikjer drugod na svetu.
Jože Setničar pa še vedno dopolnjuje in izpo-
polnjuje svoja glasbila, tako, da so glasovi ve-
dno bolj čisti in usklajeni. Želi si namreč, da bi 
se zven čim bolj približal godbi na pihala. Na 
prireditvi ob 20. obletnici glasbene skupine so 
dokazali, da je ta želja že uresničena. Sliši se 
neverjetno, ampak Jože je resnično naredil že 

več kot 250 le-
senih rogov. Eni 
so manjši, drugi 
so večji, vsi pa 
takšne oblike kot 
so zrastli v gozdu. 
Samo lepo so ob-
delani in polaki-
rani in največkrat 
porisani s sloven-
skimi narodnimi 
motivi. Skladbe, 
ki jih igrajo, so 

vzete iz domače zakladnice narodnih pesmi, 
ki pa jih mora za igranje na rogovih nekoliko 
prirediti. Na dvajseti obletnici smo slišali veliko 
čestitk Jožetu in skupini muzikantov, prav lepo 
pa je bilo slišati tudi muzikologa Igorja Cvetka. 
Pohvalno je ocenil delovanje te enkratne sku-
pine glasbenikov in povedal, da veliko prispeva 
k prepoznavanju Slovenije v tujini. Seveda smo 
na Jožeta in na njegove glasbenike ponosni vsi 
sokrajani, zato Jožetu in njegovim glasbenikom 
ob jubileju iskreno čestitamo!

KULTURNO DRUŠTVO KRESNICE

Dobrodelna konjenica za Anino zvezdico je 
dogodek, na katerem se s startninami in 
prostovoljnimi prispevki zbirajo prispevki 
za socialno ogrožene družine skozi ves dan. 
Na sončno aprilsko jutro se je na zbirnem me-
stu v Spodnji Slivni pri Geossu zbralo več kot 
50 konjenikov iz različnih koncev Slovenije, ki 
so prišli pomagat lačnim družinam. To gesto 
poleg organizatorjev KD Jesenje Geoss z idej-
no vodjo Ireno Setničar z zavoda »16 podkvic« 
vsako leto podprejo tudi predstavniki občine 
Litija ter legendarni Leseni rogisti iz Kresnic, ki 
so otvorili ta dobrodelni dogodek. S skladbami 
iz domače zakladnice so konjenikom prikazali 

nekaj kulturnega programa, nato pa so se po 
pozdravnem govoru predstavnikov občine Litija 
in predsednika KD Geoss Jesenje Jožeta Koviča 
konjeniki v spremstvu štirih vpreg odpravili na 
izlet s konji. Pot jih je vodila mimo kamnoloma 
Zapodje nad Kresniško dolino, skozi vasi nad 
Ribčami, od koder se je udeležencem pohoda 

ponujal čudovit panoramski razgled na reko 
Savo, po drugi strani pa so lahko občudovali 
zeleno Moravško dolino z alpskim gorovjem v 
ozadju. Ko so prispeli v občino Dol pri Ljublja-
ni, so se za kratek čas ustavili v vasi Zagorica, 
ter si ogledali rojstno hišo barona, matemati-
ka, vojskovodje in priznanega znanstvenika Ju-
rija Vege. V hiši tega znamenitega Slovenca so 

njegovi potomci uredili manjši muzej, tako da 
so konjeniki lahko prisluhnili dogodkom iz nje-
govega življenja. Nato so se po moravški strani 
odpravili do Planinskega doma Ušte-Žerenk na 
658 m nadmorske višine, ter po pretežno goz-
dnih poteh nazaj do zbirnega mesta v Slivni, 
kjer je sledila pogostitev in zabava z živo glas-
bo do poznih večernih ur. 

Tokrat se Ana Lukner zaradi bolezni ni mogla 
udeležiti konjenice, so pa njeni prostovoljci 
pozdravili vse prisotne, ki radi pomagajo lju-
dem v stiski. Kljub temu, da Ana preživi pol 
leta sedaj v Ameriki, kjer je postala direktori-
ca tako imenovanega »ABC pospeševalnika« 
(spodbujevalnik za mlada podjetja in talen-
te), še vedno širi isto miselnost dobrodel-
nosti. To so poudarili tudi Anini prostovoljci, 
ki se radi vračajo v te kraje, kjer se lahko 
družijo s srčnimi ljudmi, kot smo ljubitelji  
konj.

Tekst in foto: Irena KRNC
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Zlato priznanje na 
državnem tekmovanju 

iz znanja geografije 
Tudi v tem šolskem letu se je OŠ Litija uvrstila 
na državno tekmovanje v znanju geografije. To-
kratno je bilo 13.4.2018 na Osnovni šoli Janka 
Glazerja Ruše. Na tekmovanje se je s svojim 
dosežkom na regijskem tekmovanju uvrstil Ga-
šper Rozina iz 9. b razreda in osvojil zlato 
priznanje. Mentorica je bila Alojzija Boncelj. 
Naloge so bile kvalitetno pripravljene in so 
zahtevale široko poznavanje tega predmetne-
ga področja, tako da se je zares lahko izkazal 
le tisti, ki veliko zna. Tekmovanje je bilo zelo 
dobro organizirano in tudi tokrat pravi praznik 
geografije. 

Tekmovanje iz matematike  
za zlata in srebrna vegova 

priznanja
Dne 21. aprila 2018 je na Osnovni šoli Ivana 
Kavčiča na Izlakah potekalo državno tekmovan-
je iz matematike. OŠ Litija so zastopali: petošo-
lec Lan Alibeg Šešok, sedmošolca Daniil Gai-
nullov in Ema Železnik, osmošolec Gaj Juvan in 
devetošolka Maša Cvetežar. Srebrno Vegovo 
priznanje so prejeli Lan Alibeg Šešok, Daniil 
Gainullov, Ema Železnik in Gaj Juvan. Zlato 
Vegovo priznanje je prejela Maša Cvetežar. 
Mentorja učencem sta bila Angela Marolt in 
Alen Divjak.

velik uspeh na regijskem 
natečaju Evropa v šoli

Učenci Osnovne šole Litija so dosegli zavidl-
jiv uspeh na regijskem natečaju Evropa v 
šoli. Letos je potekal pod geslom Dediščina 
okoli nas: kjer preteklost sreča prihodnost. Na 
njem so sodelovali učenci od 4.- 6. razreda. 
Izmed poslanih del je v 2. triadi na literarnem 
natečaju 3. mesto osvojil Lan Alibeg Šešok iz 5. 
razreda, njegova mentorica je bila Polona Gole. 
Absolutne zmagovalke so učenke 3. triade. ki 
so blestele na literarnem področju, pobrale so 
vse nagrade. Andrijana Nograšek in Tesa Set-
ničar iz 7.b sta si delili 3. mesto, drugo mesto 
je osvojila Lana Vozelj iz 9. a, najboljša med 
zasavskimi literati pa je postala Ema Železnik 
prav tako iz 7. b. Njihova mentorica je bila Jana 
Štojs. Vsa dela, najboljša na regijskem nivoju, 
so bila poslana državnim komisijam, kamor po-
šljejo najboljših 5 del, med drugim tudi likovno 
delo Svita Slokana Topolinjaka iz 5. razreda, ki 
je ustvarjal pod mentorstvom Polone Gole. Vsi 
omenjeni učenci se bodo v mesecu maju ude-
ležili  nagradnega izleta.

Help the Earth: reduse,  
reuse, recycle.

Triletni Erasmus plus projekt Help the Earth: 
reduce, reuse, recycle, prvi te vrste na Osnov-
ni šoli Litija, se zaključuje. Konec aprila smo 
na OŠ Litija z vsemi sodelujočimi partnerji 
iz Španije, Bolgarije, Turčije, Poljske, Latvije, 
Finske in Grčije izvedli še zadnji projektni te-
den. Ogledali smo si čistilno napravo in zbirni 
center odpadkov ter obiskali rudnik Sitarjevec. 
En dan smo porabili, da smo natančno pregle-
dali vse opravljeno delo, en dan je bil namenjen 
turški skupini. Obiskali smo Gorenjsko in preho-
dili večji del slovenske obale. Najbolj pogumni 
pa so celo primerjali aprilsko plavanje v sladki 
in slani vodi. Skupna ugotovitev je bila, da se bo 
projekt tehnično sicer zaključil, da pa smo dob-
ro poskrbeli za trajnost nekaterih ciljev. Oboga-
til je naše poklicne poti, poti vključenih učencev 
in staršev, pa sploh ni treba posebej poudarjati.

Mlajša gledališka skupina Oš 
Litija »večkulturno gledališče«

Učenci gledališke skupine Večkulturno gledali-
šče so pod mentorstvom učiteljic Polone Gole 
in Simone Hribar pripravili večjezično gledališko 
predstavo. Zgodba o treh prašičkih, ki morajo 
od doma ter si bolj ali manj uspešno gradijo 
svoje domove in bežijo pred volkom, je poznana 
vsem. V predstavi vsak učenec v svojem mater-
nem jeziku (slovenski, arabski, ruski, albanski, 
španski in angleški jezik) odigra vlogo. Prašički 
se v gledališki predstavi med seboj in z ostalimi 
nastopajočimi sporazumevajo v različnih jezi-
kih. Da pa jih gledalci bolje razumejo, se mora-
jo igralci potruditi in svoje besede podkrepiti z 
razumljivo mimiko telesa, kar naredi gledališko 
predstavo malo drugačno, pa vendar razumlji-
vo. Udeležili so se srečanja otroških in mladin-
skih gledaliških skupin Pojdimo se gledališče 
2018 v kulturnem domu v Šmartnem ter otro-
škega festivala Gledaliških sanj v Festivalni dvo-
rani v Ljubljani. Nastopali so pred polnimi dvo-
ranami gledalcev in strokovnimi spremljevalci. 
Mladi igralci so poželi bučen aplavz in pohvale 
tudi s strani žirije in strokovnih spremljevalcev. 
Učenci so se soočili s profesionalno ekipo v za-
odrju gledališča ter se aktivno vključili v delav-
nice za mlade igralce. Izkušnja je bila izjemna.

v znanju je moč - vabilo  
Osnovne šole Litija

Učenci in učitelji Osnovne šole Litija vabijo vse 
občane in občanke na prireditev ob koncu šol-
skega leta V ZNANJU JE MOČ dne 31.5.2018 
ob 18. uri v Športni dvorani Litija.
Vljudno vabljeni!

Zbrala Petra PAVLICA

vIKEND SEMINAR DRUšTvA SOŽITJE  
LITIJA IN ŠMARTNO

Od 20.4. do 22.4.2018 je Društvo Sožitje Litija in Šmartno ponovno, že petnajstič 
zapovrstjo, uspešno izvedlo vikend seminar za svoje člane. Udeležilo se ga je kar 81 

članov, staršev, skrbnikov in prostovoljcev.  Udeleženci so vikend seminar preživeli v Hotelu Zdra-
vilišče Laško, centru zdravstvenega turizma s programi in storitvami za zdravje in dobro počutje. 
Tokrat se je predavanje za starše in delavnica za udeležence začela že v petek, takoj po prihodu v 
hotel. Prvo predavanje na temo Zakonodaja: Pregled spreminjajoče se zakonodaje je pripravila ga. 
Mateja DeReya. Starši so bili nad vsebino predavanja navdušeni. Po predavanju je sledila večerja in 
sprejem hotelskega osebja s pozdravnim napitkom. Po srečanju so se člani društva zavrteli ob glasbi 
v kavarni hotela. V naslednjih dveh dneh so se zvrstila še tri predavanja. Prvo, skupinsko vadbo 
PILATES za starše, je pripravila inštruktorica ga. Danica Pintar. Kasneje pa so se vadbe udeležili tudi 

udeleženci seminarja, ki se v času preda-
vanj udeležijo zaposlitvenih delavnic. Sle-
dila je sobotna popoldanska aktivnost za 
starše, katero je izvedlo TIC Laško. Starši 
so si pod vodstvom vodičke ogledali me-
sto Laško in se sprehodili do gradu Tabor. 
Tretje predavanje, ki je potekalo v nedeljo 
dopoldan, z naslovom Varna raba interne-
ta pa je staršem pripravil Matjaž Bizilj. 
Sočasno s predavanji so potekale zapo-
slitvene delavnice za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Likovno delavnico je  

vodila Barbara Klanšek ob pomoči Savi Celestina. Izvajala se je tudi Športna delavnica, katero 
je vodila Saša Šeško ob pomoči Zale Mihailović ter plavalna delavnica, katere vodstvo je prevzel 
Viljem Guček. Pri izvedbi so mu pomagali tudi Danica Potočnik, Milena Kurent in Robert Fištrek. 
Uspešno pa je bila izvedena tudi Masažna delavnica za katero sta tokrat s svojimi spretnimi rokami 
poskrbela Marija Pirc in Peter Lenart. Poleg vseh aktivnosti je bilo še dovolj časa tudi za namaka-
nju 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 so na zaključnem srečanju posamezne skupine poročale o svojem delu, 
likovna skupina pa je na manjši razstavi predstavila tudi izdelke ustvarjene v času delavnic. Prije-
tno preživet vikend se je tako zaključil in v Litijo so se vrnili zadovoljni, nasmejani in polni novih 
doživetij.  Barbara KLANŠEK

PREDAVANJE PATRA KARLA 
GRŽANA

V sredo, 25.4.2018  je Društvo Sožitje Litija in Šmartno 
organiziralo predavanje patra Karla Gržana, ki v svoji 
knjigi 95 tez, veliko piše o izobraževanju. Predavanje 
je potekalo v avli Osnovne šole Litija, namenjeno pa 
je bilo pedagoškim delavcem, staršem in ostalim ob-
čanom. Predavanja so se udeležili pedagoški delavci 
Osnovne šole Litija in predstavniki okoliških vzgojno-
-izobraževalnih zavodov.  Vanja VARLEC

OBISK PRvOšOLCEv OSNOvNE šOLE GRADEC  
NA POLICIJSKI POSTAJI V LITIJI

Na sončen dan, 20. aprila 2018, so si 
prvošolci Osnovne šole Gradec, prišli 
ogledat Policijsko postajo Litija. Po-
licisti smo jim predstavili naše delo, 
razkazali prostore ter opremo, ki jo 
uporabljamo pri svojem delu.
Otrokom je bila zanimiva oprema, ki 
jo policisti uporabljamo pri ogledih ka-
znivih dejanj. Vodja policijskega oko-
liša Andrej Hrup je otrokom povedal 
na kakšen način lahko tudi sami doma 
poskusijo izzvati odtise papilarnih linij.
Otroci so si ogledali prostore policij-
ske postaje, pri čemer jim je bil najbolj 
všeč prostor, ki se je včasih uporabljal za pridržanje osebe.

Najbolj pogumni pa so se usedli v prostor za pridržanje v 
intervencijsko vozilo.
Ob tej priložnosti so se prvošolci Osnovne šole Gradec in 
njihove učiteljice zahvalili pomočnici komandirja Klavdiji 
Mlakar za sodelovanje pri projektu Pasavček, ki je potekal 
5. aprila 2018 na njihovi osnovni šoli. Poleg pisne zahvale 
so izročili prečudovite risbice na temo »Red je vedno pas 
pripet«, katere so ustvarili za Policijsko postajo Litija in se 
jim za njihov trud zahvaljujemo.

Navedene risbice krasijo avlo Policijske postaje Litija. Ker je risbic veliko, jih bomo na nekaj te-
dnov menjali. Vabljeni, da si jih ogledate.

Avtor članka: Klavdija MLAKAR, pomočnica komandirja PP Litija
Fotografija: Tadej TRBOVC, policist PP Litija

PROJEKT OBRAZI PRIHODNOSTI
V torek, 17. 4. 2018, se je s prireditvijo v Lutkovnem gledališču v Ljubljani zaklju-
čil projekt Obrazi prihodnosti časopisne hiše Dnevnik. V projektu smo že tretje 
leto zapored sodelovali tudi dijaki Gimnazije Litija, poleg nas pa je sodelovalo še 
30 slovenskih srednjih šol. Letošnja tema naših prispevkov je bila »Kdo naj vodi 

občino?« Pisanju člankov je sledil obisk redak-
cije, kjer smo spoznali delo novinarja, urednika, 
fotografa …
Na sklepni prireditvi smo prejeli priznanja za 
sodelovanje v projektu in simbolična darila. 
Vsaka šola je na kratko predstavila temo svojih 
člankov in način dela. Za prijetno vzdušje je s 
svojimi pesmimi poskrbel Omar Naber.
 Po zaključenem prvem delu programa smo 
se odpravili v predsedniško palačo, kjer smo 
se srečali z iransko Nobelovo nagrajenko Širin 
Ebadi. Spregovorila je o svojih pogledih na svet 
in vrednotah. Razmišljala je tudi o tem, kako naj si predstavljamo čas, da nam ga ne bi zmanjkalo 
v sedanjem načinu življenja, ki postaja vse hitrejši in zato prinaša veliko stresa. Podala nam je 
konkreten nasvet, naj si dneva ne predstavljamo kot en dan, ampak kot 24 ur. Govorila je v svo-
jem maternem jeziku, ki ga je bilo zanimivo spoznati. Da smo razumeli, o čem govori, je poskrbela 
prevajalka, ki nam je prevajala v angleščino. Po zaključenem govoru je Širin Ebadi z veseljem 
odgovarjala na vprašanja dijakov. Med drugim so jo vprašali, kako si predstavlja mir in kakšne 
poglede ima na feminizem ter ali se ima tudi sama za feministko. 
Za konec so organizatorji pripravili še ogled razstave Dnevnikovih fotografov. Naši članki so do-
stopni v spletni izdaji Dnevnika.

Ema PIKELJ, Taja KRAŠEVEC in Ana ZIDAR, dijakinje 1. letnika 

PETNICA
V terminu od 23 do 27. 4. 2018, smo Nina Jelen, Klara Šparlek in Leon Ciglar, skupaj s profesor-
jem fizike Marjanom Griljem, obiskali raziskovalno postajo za dijake v Petnici (Srbija). Skupaj s 
tridesetimi dijaki iz Maribora, Celja, Ljutomera in Novega mesta smo se udeležili izobraževanja 
v sklopu projekta RaST, ki ga organizira Druga gimnazija Maribor. Petdnevni program je obsegal 
predavanja in eksperimente iz področja fizike, elektrotehnike, astronomije, kemije, arheologije, 
geologije ter biologije. Izobraževanje je potekalo v angleškem in srbskem jeziku, saj so nas pou-
čevali študenti iz Srbije, natančneje iz Beograda. 
V znanstvenem centru, odmaknjenem od velikih mest, kjer je lahko nastanjenih 170 mladih razi-
skovalcev, so na voljo, dobro opremljeni laboratoriji, nesodobnejša tehnologija in na splošno okolje 
izjemno primerno za razisko-
vanje. In v veliko veselje nam 
je, da smo bili lahko del tega 
tudi mi. V tem kratkem času 
smo spoznali praktično in teo-
retično raziskovanje, ki ga naš 
učni sistem ne zavzema, imeli 
stik z bodočimi znanstveniki 
ter se spoznali z nadarjenimi 
vrstniki iz Slovenije. 
Mislim, da so takšni projekti 
koristni, saj spodbujajo mla-
de k raziskovanju in upam, da 
se bo tudi v Sloveniji v priho-
dnosti razvil kak znanstveni 
center namenjen mladim. 
 Leon CIGLAR

zAHvALA OB POŽARU
Zahvaljevati se pomeni spominjati se tistega,
kar so drugi storili zate….
  (Phil Bosmans)
Prav zato, kar ste drugi storili za nas ob nesreči, ki nikoli ne počiva, moramo tudi mi reči  
HVALA. Iskrena hvala sosedom, ki so zaznali požar in s hitrim posredovanjem preprečili še 
večjo nesrečo. Hvala gasilcem Prostovoljnih gasilskih društev Tihaboj, Gabrovka, Dole pri Li-
tiji, Polšnik in Litija, Javnemu podjetju KSP Litija. Hvala sodelavcem TEM Čatež, policistom 
Policijske postaje Litija in sektorju kriminalističnega oddelka Ljubljana, cenilcem ter delavcem 
Elektra in Telekoma. Iskrena hvala vsem sosedom, prijateljem in vsem dobrim ljudem, ki ste 
pomagali pri gašenju, čiščenju, pripravi lesa in postavitvi nove strehe, hvala za darovano hrano, 
pijačo in denarne prispevke, za pomoč pri pripravi hrane in postrežbi.
Z nesebično pomočjo vseh vas imamo spet streho nad glavo. Žalost in strah bosta verjetno še 
dolgo prisotna vendar, ko smo spoznali , koliko ljudi v nesreči sočustvuje z nami in nam podaja 
roko v pomoč, je vse lažje. Iskrena hvala.

Družina KOTAR FRANCIJA z Vodic 

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

popravila in čiščenje
zobnih protez



OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Otvoritev otroškega igrišča na Oš Gradec
V sredo, 9. 5. 2018, smo učenci in učiteljice OŠ Gradec pripravili slovesno otvo-

ritev prenovljenega otroškega igrišča na matični šoli. Dotrajana in stara igrala smo s pomočjo 
donatorjev in sponzorjev zamenjali z novimi. Vsem, 
ki so nam pri tem projektu pomagali, se iskreno za-
hvaljujemo.
Otvoritev smo začeli s šolsko himno, ki nam jo je na 
flavto zaigrala učenka Anja iz 4. b razreda, in nago-
vorom g. ravnatelja Damjana Štrusa, ki se je med 
drugim zahvalil vsem donatorjem in sponzorjem. 
Nato so učenci 1. triade prisotne navdušili s svojimi 
plesnimi točkami, med njihovimi plesi pa so učenci 

3. razreda na hudomušen način predstavili 
različne situacije na našem starem igrišču. 
Otvoritev smo zaključili na otroškem igrišču, 
kjer je g. ravnatelj slavnostno prerezal trak 
in s pomočjo učencev otvoril nova igrala. 
Veselje naših najmlajših učencev je bilo ne-
popisno.  Učenci in učiteljice OŠ Gradec

Varna raba interneta 2018

NOvICE S PODRUŽNIČNE šOLE POLšNIK
V mesecu aprilu so imeli naši prvošolci tridnevni tečaj plavanja. Od 9. do 11. aprila so po pouku 
hodili na plavanje v Šmartno. Na plavanju so uživali in se veliko novega tudi naučili.
12. aprila nas je v popoldanskem času na šoli obiskal stotnik Andrej Čeh. Vojak, ki nam je preda-
val o orientaciji. Poleg otrok so bili na preda-
vanje povabljeni tudi mentorji gasilske mla-
dine, mladinci in pripravniki iz gasilskih vrst. 
Naučil nas je marsikaj novega o orientaciji v 
naravi. Dekleta iz 5. razreda so se isti dan v 
šoli pripravljala na teorijo za kolesarski izpit. 
Učitelj Aleksander jih je poučil o pravilih, ki 
veljajo v cestnem prometu.
18. aprila smo se odpeljali v Litijo, kjer smo 
imeli testiranje za športno-vzgojni karton. 
Naši učenci se vedno razveselijo velike telo-
vadnice in se pri testiranju potrudijo po svo-
jih najboljših močeh. 
V času od 23. aprila do 3. maja so na plavanje, 
ki je organizirano v času pouka, hodili učenci 
2. in 3. razreda. Tako smo prvošolcem v tem tednu pripravili različne dejavnosti, pri katerih so 
zelo uživali. Prvi dan smo izdelali ljubkega levčka iz papirja, drugi dan smo pripravili jagode s sme-

tano po receptu Jureta začaranega iz knjige Jure kvak 
kvak, avtorice Saše Vegri. Tretji dan smo odšli na trav-
nik, kjer smo spoznavali živali in rastline ter preizkušali 
svoja čutila. 
Četr ti dan 
pa smo od-
šli na krajši 
pohod proti 
Tepam in ta-
ko spozna-
vali svoj kraj 
ter osnove 

po hodništva. Sledile so počitnice, ki smo si jih z ve-
seljem privoščili. Prvi dan po počitnicah pa smo imeli 
še en dan dejavnosti, in sicer igre z žogo, kjer smo 
se s prvošolci poigrali z različnimi žogami ter najra-
zličnejšimi igrami. V tem času so drugošolci in prvo-
šolci odplavali svoje in se polni znanja vrnili v šolske  
klopi.
V soboto, 5. maja smo s kar 21 učenci sodelovali na 
občinski gasilski orientaciji, ki so jo tokrat pripravili 
na Dolah pri Litiji. Poleg pionirjev so se tekmovanju 
pridružili še mladinci in pripravniki. Na Dolah smo 
preživeli kar lep del dneva in ob koncu tekmova-
nja ponosno odnesli domov kar tri pokale za tretje  
mesto. 

Katarina JUVAN 

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

TENIS ŠPITAL V KRESNICAH 
je odprt in ponuja možnosti igranja teni-
sa, tečajev tenisa in sodelovanja v dveh 
kakovost no različnih ligah. Nudimo v na-
jem tudi gostinski lokal in prostor za pik-
nike ter različna druženja.

INFO: 041 43 66 55

LIJANA LOVŠE, 
KANDIDATKA SLS ZA POSLANKO

Na državnozborskih volitvah kandidiram, ker 
sem prepričana, da Litija in Šmartno pri Litiji 
potrebujeta zaupanja vredno in odgovorno 
kandidatko za poslanko. Na osnovi izkušenj, 
pridobljenih  na področju lokalne  samouprave 
bom skušala  v Državni zbor RS prinesti več 
politične kulture, sodelovanja med strankami, 
strokovnosti, predvsem pa odgovornosti. Kot 
poslanka državnega zbora si bom prizadevala 
za  enakomeren razvoj Slovenije in posodobitev 
kmetijske politike v Sloveniji. Moj ključni 
izziv bo omogočiti varno in dostojno življenje 
mladim, delovno aktivni generaciji in starejšim.  
Zavzemala se bom za prehod v družbo znanja, 
ki bo omogočala višjo dodano vrednost za večjo 
dobrobit  vseh državljanov, za pametne vasi z 
urejeno infrastrikturo.
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LITIJA JE VSE ŽIVLJENJE MOJA OBČINA,
ZANJO SE BOM ŠE POSEBEJ BORILA !

•   Znižanje stopnje DDV-ja na predkrizno 
raven;

•    Zagotovitev učinkovitega in vsem 
dostopnega zdravstva, brez čakalnih vrst;

•   Dostojne plače in pokojnine;

•   Zagotovitev pravne države;

•    Za boljšo prihodnost mladih;

•   Zmanjšanje birokratskih ovir na vseh 
področjih;

•    Večji pomen kmetijstva in boljše življenje 
kmetov;

•   Za promocijo lokalne hrane in 
prizadevanje za samooskrbo na vseh 
področjih

SLS je pred tridesetimi leti naredila 
prvi in odločilen korak k demokratični 
in večstrankarski družbi

Stranka SLS in sama se zavzemam 
za:

Še zlasti se bom zavzemala:

•   Za boljšo prometno povezavo 
z Ljubljano z izgradnjo obvoznic 
Zg. Hotič, Sp. Hotič, Litija-Šmartno, 
Gabrovka,

•     Ureditev bivalne enote za osebe 
z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju,

•   Za podporo domačim obrtnikom 
in gospodarstvu,

•   Za večji pomen turizma v občini

Kot poslanka se bom prizadevala, 
da se denar pravično in enakomerno 
porazdeli vsem slovenskim občinam 
in podeželju.

ZA KANDIDATKO LIJANO LOVŠE
IN STRANKO SLS OBKROŽI ŠTEVILKO

ODGOVORNOST, IZKUŠNJE 
IN ČUT DO SOČLOVEKA

POLITIKA  /  ŠOLSTVO MAJ 2018  5

Varnost na internetu v zadnjih letih postaja po-
membna vsebina v preventivi, na šoli zato že 
več let zapored potekajo delavnice na to temo. 
Delavnice vodita predstavnik OŠ Gradec Uroš 
Rozina in predstavnik policije Andrej Hrup s Po-
licijske postaje Litija. 
Delavnice so med učenci dobro sprejete, saj so 
teme pogovorov aktualne. Poudarek je pred-
vsem na varovanju osebnih podatkov, prijazni 
komunikaciji in spletnem bontonu. Dotaknemo 

se tudi odvisnosti od naprav ter preprečevanju 
le-te. Letos smo prvič aktivnosti razširili tudi na 
mlajše učence in delavnice izvedli tudi na vseh 
podružničnih šolah. Skupaj smo si izmenjali iz-
kušnje ter ugotovili, kakšna je pravilna raba IKT 
naprav, brez katerih ne moremo v vsakodnev-
nem življenju.
Projekt podpirajo: http://www.safe.si, http://
www.varninainternetu.si, https://www.splet-
no-oko.si  Mag. Uroš ROZINA, org. inf. dej.
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Počitnice na Debelem 
Rtiču

V Mladinsko zdravilišče in letovišče 
Rdečega križa Slovenije je na preživljanje pr-
vomajskih šolskih počitnic prispelo 285 otrok. 
Brezplačno počitnikovanje jim je Rdeči križ Slo-
venije omogočil iz sredstev vseslovenske do-
brodelne akcije Peljimo jih na morje, sredstev 
Fundacije za financiranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij in Dobrodelnega koncerta 
RKS.
Strokovne službe MZL RKS Debeli rtič so za 
otroke na tedenskem preživljanju počitnic od 
27.4. do 2.5.2018 pripravile pester animacijski 
program, ki spodbuja nova spoznanja, smeh 
in sprostitev, številne delavnice in različne 
športne igre. Otroci so spoznali tudi bližnjo 
okolico, večeri so bili popestreni s plesom, kino 
predstavami ter različnimi družabnimi dogodki.

Tekmovanje iz znanja PP
V letošnjem letu smo organizirali že 18. ob-
močno tekmovanje iz znanja prve pomoči 
za učence višjih razredov. V sredo 4.4.2018 so 
učenci po OŠ izpolnjevali teste iz prve pomoči 
in zgodovine RK, praktični del območnega 

tekmovanja o dejavnosti 
Rdečega križa ter nudenju 
prve pomoči poškodovane-
mu ob nesreči za učence 
višjih razredov osnovne 
šole na območju občine Li-
tija in Občine Šmartna pri 
Litiji pa je bilo 11.4.2018 
v Knjižnici Litija. Te oblike 
usposabljanja in preverjan-

ja usposobljenosti za nudenje prve pomoči ob 
nesreči so se udeležili učenci iz Osnovne šole 
Šmartno pri Litiji, Osnovne šole Gabrovka, Pod-
ružnične šole Dole pri Litiji, Podružnične šole 

Vače in Osnovne šole Gra-
dec.
Prvo mesto je dosegla ekipa 
OŠ Šmartno, ki se se uvrstili 
tudi na regijsko preverjanje 
v Moravče pri Domžalah. 
Največ točk je dosegel MI-
TJA pRIJATELJ iz PŠ Dole pri 
Litiji. Poleg glavne nagrade 
najboljši osnovni šoli, vsako 
leto povabimo vse učence 
in mentorje, ki so se udeležili tekmovanja, na 
nagradni izlet na morje, na ogled državnega po-
reverjanja ekip PP na Debeli rtič.

Letovanje v MzL RKS Debeli rtič 
in PD frankopan v Punatu na 

otoku Krku.
RKS območno združenje Litija vabi otroke, 
da počitnice preživijo v PD Frankopan Pu-
nat na otoku Krku od 12.7. – 22.7.2018 in v 
MZL RKS Debeli rtič od 29.7. -5.8.2018.
Zdravstveno letovanje sofinancira Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. ZZZS dolo-
ča, da se Zdravstvenega letovanja se lahko 
udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v 
medicinski dokumentaciji zapise o večkra-
tni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času 
od preteklega razpisa). Letovanje je subven-
cionirano za otroke z zdravstvenimi težavami in 
za otroke iz socialno ogroženih družin. Polna 
cena 11-dnevnega letovanja znaša 380 EUR, 7- 
dnevnega pa 270 EUR. 
Prijavnice za letovanje dobite na šolah, v otro-
ških ambulantah v Litiji, na sedežu RKS – OZ 
Litija. V celoti čitljivo izpolnjene in podpisane 
prijavnice naj otroci oddajo na RKS - OZ Litija 
čim prej, najkasneje pa do 10. 6. 2018 oziro-
ma do zapolnitve mest. 

Danica SVERŠINA, sekretarka

MLADINSKI CENTER LITIJA

štafeta kulture 
Dvanajsti rojstni dan Mladinske-
ga centra Litija bomo praznovali 

v soboto, 26. maja 2018. Na dvorišču pri-
pravljamo Štafeto kulture, v okviru katere se 
bodo predstavile organizacije in društva za 
mlade. Na sejmu boste izvedeli vse o delovanju 
društev in se pobliže spoznali z njihovimi pro-
grami. Skupaj bomo za vas pripravili zabavne, 
večinoma športno obarvane igre. Na dvorišču 
smo prostor rezervirali tudi za Unikatijo, sejem 
unikatnih izdelkov, kjer se bodo predstavili raz-
lični ustvarjalci, njihove izdelke pa bo mogoče 
tudi kupiti. 
Da pa bo večer tudi glasbeno obarvan bodo 
poskrbeli fantje iz našega MC Kluba. Za nežne 
elektronske ritme, s katerimi bomo zaključili 
dan bo poskrbel Anel Velič.
Rojstni dan bomo v veselem festivalskem 
vzdušju proslavili skupaj s prijatelji. Vabimo 
vas, da praznujete z nami. 

Razpis MC Litija in Kliše-ja 
za sofinanciranje mladinskih 

programov v letu 2018 
V četrtek, 26.4. je razpisna komisija razpisa 
za sofinanciranje mladinskih programov v letu 
2018 odpirala prispele prijave. Prispelo je 11 
vlog. Mladi v letošnjem letu načrtujejo zelo raz-
lične projekte in programe. Prednjačijo projekti 
s področja športa in glasbe, nekaj prijav je bilo 
tudi s področja neformalnega izobraževanja in 
priprave delavnic za mlade.
Dokončne odgovore z odobrenimi zneski bodo 
prijavitelji prejeli do konca meseca maja. Vsem 
prijaviteljem želimo uspešno izvajanje prijavlje-
nih projektov. 

Obisk gimnazijcev v MCju
V mesecu juniju se nam bodo v MCju zopet pri-
družili dijaki prvih in drugih letnikov Gimnazije 
Litija. V torek 19.6. in v sredo 20.6. za dijake 
pripravljamo program, ki bo sestavljen iz ju-
tranje preventivne delavnice ter dopoldanskih 
aktivnosti za mlade. Pridružila se nam bo diplo-
mirana psihologinja Sandra Vitas, v spremstvu 
prostovoljke iz Društva UP, ki se bo z mladimi 
pogovarjala predvsem o pasteh zasvojenosti. 

V nadaljevanju dopoldneva pa se bodo mladi 
z zaposlenimi in prostovoljci iz MCja in Kliše-
ja pogovarjali o prostovoljstvu, s sprehodom 
po muzeju bodo spoznali zgodovino našega 
lokalnega okolja in dan zaključili s kvizom o 
državni parlamentarni demokraciji. Da pa za-
dnji dnevi šole in kviz ne bo preveč naporen 
bodo zmagovalne ekipe domov odnesle sladko  
nagrado. 

Litijski tek 2018
Litijski tek, letos se bo zgodil v soboto 9.6.2018, 
je največja množična javna športna prireditev 
v Litiji z dolgo tradicijo. Od leta 2013 jo orga-
nizira Zavod za kulturo, mladino in šport Litija 
– drugo soboto v juniju kot eno osrednjih prire-
ditev ob občinskem prazniku. Poleg športnih ci-
ljev zasleduje tudi cilje povezanosti v skupnosti 
(društva, šole,…), medgeneracijskega druženja, 
spodbujanja zdravega načina življenja s spod-
bujanjem rednih vadb, promocije občine v oko-
lju, dogajanja v starem mestnem jedru Litije,…
Prireditev poteka v naslednjih kategorijah: 
- tek na 10 km v štirih starostnih kategorijah,
-  ekipni tek na 5,6 km za prehodni občinski 

pokal,
- tek srednješolcev na 3,6 km;
-  šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski 

pokal,
-  posamični teki osnovnošolcev na različnih 

razdaljah za I, II in III. triado,
-  promocijski družinski tek predšolskih otrok 

skupaj s starši na razdalji 200 m.
Teka se v večini kategorij udeležujejo tekači iz 
cele Slovenije, posamezniki prihajajo tudi iz tu-
jine. Število tekačev hitro raste; v letu 2013 jih 
je bilo 350, v letu 2016 skoraj 600, lani smo 
se že približali številki 700. Tako sodi Litijski 
tek med srednje velike tekaške prireditve in je 
prerasel število tekačev na lokalnih tekaških 
prireditvah. Med tekači je tek znan po dobri 
organizaciji, prijetni trasi in spodbudnem špor-
tnem vzdušju ob progi. Teka se udeležujejo tudi 
izvrstni slovenski tekači. Cilj organizatorjev je 
nadaljnja rast števila tekačev zlasti v kategori-
jah odraslih tekačev. 
Vljudno vabljeni vsi tekači in navijači, da zopet 
skupaj pripravimo odlično športno vzdušje v 
starem mestnem jedru Litije.

PGD POLšNIK NA OBČINSKI ORIENTACIJI
V soboto, 5. 5. 2018 smo se gasilci s Polšnika zbrali na Dolah pri Litiji, na občinski 
orientaciji. Na štartni listi smo imeli kar 11 ekip, od tega 2 pripravniški, 2 mladinski 

in 7 pionirskih. Napovedano je bilo slabo vreme, a ko smo se peljali proti Dolam, nam je na poti 
posijalo sonce. Po prijavi so sledile vaje, vsaka 
kategorija je imela svoje specifične vaje. Fantje 
in dekleta so se po svojih najboljših močeh trudi-
li, da so čim bolj uspešno končali vaje. Po vajah 
je sledil tek, ki so ga nekateri komaj čakali. Po 
končanem tekmovalnem delu je sledila malica in 
druženje. Prišel je čas rezultatov in vsi smo bili 
nestrpni, katero mesto smo dosegli. Pionirji so v 
svoji kategoriji dosegli odlična mesta, a ne dovolj 
dobra za nadaljnje tekmovanje. Pri pionirkah so 
dekleta Klara, Ariana in Lina z mentorico Moniko dosegla odlično 3. mesto in se tako uvrstila na 
regijsko tekmovanje. Pri mladincih, kjer nam je na žalost ena ekipa odpovedala, se je druga ekipa 
v sestavi Lana, Gašper in Dominik z mentorico Tjašo uvrstila prav tako na 3. mesto. Pri mladinkah 
so se naše punce dobro odrezale, a jim je čisto malo manjkalo, da bi tudi one dosegle stopničke. 
Pri pripravnikih, kjer je konkurenca najmočnejša, so se naši fantje borili, da bi prišli naprej. In 
tudi v tej kategoriji so fantje Kristjan, Amadej in Patrik z mentorjem Boštjanom dosegli 3. mesto. 
Vse ostale skupine, ki se niso uvrstile na regijsko tekmovanje, so bile prav tako zelo uspešne, a 
jim je zmanjkalo malo športne sreče. Vse tri ekipe, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki 
bo v soboto 19. 5. 2018 v Moravčah, pa že pridno vadijo, da bi se uvrstile septembra na državno 
tekmovanje.
Hvala vsem mentorjem, ki svoje znanje prenašajo na mlade, da dosegajo takšne rezultate. Hvala 
tudi vsem staršem, ki svoje otroke podpirajo in vozijo na vaje. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas 
podpirajo tako ali drugače. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!  Barbara BUČAR

Poslušala in gledala sem 
sivolasega in bradatega 
moža, zdaj pa sama razmi-
šljam o brezmejni ljubezni, 

o mejah in omejitvah pri vzgoji. 
Presenetila in osrečila me je odločitev, da je 
bil povabljen med učitelje. Četudi se trudimo in 
vemo, kako delati, nam ne sme nikoli biti odveč 
še kakšno drugo, morda drugačno razmišljanje 
ali mnenje.
Pater Gržan to zna in do dna pozna otroško du-
šico. Kar mi je pri njem najbolj všeč, je to, da 
vedno izhaja iz sebe. Ve, kako se počuti otrok, 
ko je ponižan, še posebej, če ima kakšno po-
manjkljivost ali šibko točko. Bil je dislektik, 
zato je s strani šole in tudi ljubeče mame slišal 
marsikakšno neprimerno, 
žaljivo besedo. Poudaril je, 
in tudi sama sem prepriča-
na, da ima šola, ki ima v svo-
ji sredi tudi »Enoto za otroke 
s posebnimi potrebami«, 
poseben privilegij. Taka šola 
preprosto ŽIVI ŽIVLJENJE, 
v katerem ni vse popolno, 
brezhibno, lepo in najlepše. 
Celoto sestavljajo različne 
barve z vsemi odtenki. Tudi 
ljudje in vsak posameznik je v mnogih stvareh 
odličen, drugje pa je slabši in potrebuje razu-
mevanje, sočutje in pomoč človeka, ob kate-
rem bi se počutil sprejetega. Objetega tudi ta-
krat, ko ga »polomi«, ko se ni izkazal ali izpolnil 
naših pričakovanj.
Ja, prav o tem je govoril pater Karel Gržan. Da 
ima vsak med nami svojo zgodbo, svoje življe-
nje, v katerem ima pravico živeti, biti sprejet z 
vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi.

Zdaj boste vprašali, kako naj sprejmemo otro-
ka, ki ima slabo oceno pri določenem predme-
tu. Pa se je učil, ima delovne navade (o teh je 
še posebej spregovoril), a mi smo polni obtožb 
in grozečih besed.
Preprosto! Spomnimo se nase in bodimo iskre-
ni ter si priznajmo: marsikaj sem naredil dobro, 
marsikaj ne, sicer ne bi tako vztrajno ponavljali 
Če bi bil še enkrat mlad … Vidite, tako prepro-
sto je to, bilo in je. Z nami in otroki. Marsičesa 
ne delate, ker veste, da vam tisto ne gre. De-
late to, kar vam gre, kjer se počutite dobro in 
ste uspešni. 
Sprašujem se, ali je res tako težko svojemu 
otroku dovoliti, da bi se odločil za šolo, kjer bo 
delal z veseljem in bo uspešen.

Osnovni šoli Litija in vsem, 
ki so sodelovali pri orga-
nizaciji, gre velik poklon. 
Morda naj omenim le go-
spo Marjeto Mlakar Agrež, 
ki je sprejela, napovedala 
in usmerjala moža, ki se 
ukvarja tudi z medčlove-
škimi odnosi. Človek, ki je 
globoko razmišljujoč in zna 
prisluhniti, zna razumeti 
in objeti z besedo. Veliko 

nas je bilo prisotnih, učiteljev in staršev. Škoda 
le, ker ga niso slišali vsi tisti, katerih otroci se 
prav zdaj odločajo o prihodnjem koraku, vsto-
pu v srednjo šolo. Morda bi sebi, svoji družini, 
predvsem pa otroku prihranili kakšno žal be-
sedo in bi se raje veselili (»Otrok mora biti za 
sprejemanje svojih odločitev zrel in ne priden!« 
je poudaril g. Gržan.) izbire, ki bo osrečila nji-
hovega mladostnika.

Darinka KOBAL

4. Tehniški dan: Evakuacija, prva pomoč,  
čistilna akcija, predstavitev poklica vojaka

Energija in ekologija 

OŠ GABROVKA - DOLE

Sobota, 7. 4. 2018, je bila za učen-
ce in delavce OŠ Gabrovka - Dole delovna. 
Tako na matični kot na podružnični šoli smo 
za vse učence izvedli dan dejavnosti, ki so 
ga zelo popestrili gasilci, reševalci in vojaki.
Z dejavnostmi smo začeli v učilnicah. Učenci 6.–
9. razreda so obnavljali znanje o požarni varno-
sti, ko se je kar naenkrat oglasil poziv k vaji eva-
kuacije šole. Učenci in vsi zaposleni so izpraznili 
šoli, gasilci pa so stopili v akcijo. S prižganimi 
lučmi so prihiteli k šoli, vstopili v zgradbo, jo pre-
iskali ter začeli z navideznim gašenjem požara. 
V Gabrovki sta sodelovala PGD Gabrovka in PGD 
Tihaboj, na Dolah pri Litiji pa PGD Dole pri Litiji. 
V Gabrovko se je pripeljal tudi rešilni avto, ki je 
najprej demonstriral oskrbo ponesrečenke, nato 
pa je prijazna reševalna ekipa ZD Litija učencem 
razkazala reševalno vozilo. V Gabrovki je nato za 
učence 6.–9. razreda sledilo predavanje o naj-
nujnejših ukrepih pri nudenju prve pomoči, reše-
valna ekipa pa je odgovorila tudi na marsikatero 
vprašanje učencev.
Na Dolah pri Litiji so se učenci po evakuaciji 
zbrali na igrišču, kjer so jim gasilci predstavili 

gašenje vnetljivih snovi v kuhinji ter glavne po-
stopke nudenja prve pomoči. 
Po malici je za vse učence v Gabrovki ter učence 
6.–9. POŠ Dole pri Litiji sledil ogled Garde – eli-
tne enote Slovenske vojske, ki nam je predstavi-
la svoje delo in poklicno udejstvovanje. Učence 
je zelo navdušil protokolarni » šov« program, ki 
so ga predstavili. 
Gospod Dušan Pavli pa je poklic vojaka predsta-
vil učencem 5. razreda v Gabrovki. 
Tekom tehniškega dne se je na obeh šolah odvi-
la še čistilna akcija. Lotili smo se čiščenja nepo-
sredne okolice obeh šol in krajev. Nekaj učen-
cev se je podalo na delovno akcijo k starejšemu 
gospodu iz okolice Gabrovke, ki mu je v lanskem 
letu požar poškodoval dom. Učenci 9. razreda 
pa so v Gabrovki in okolici nabirali star papir, ki 
so ga pripravili krajani. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam omogočili, da 
smo izvedli dan dejavnosti s tako pestro vsebino. 
Hvala PGD Gabrovka, PGD Tihaboj, PGD Dole pri 
Litiji, reševalni ekipi ZD Litija, Gardi – elitni enoti 
Slovenske vojske ter gospodu Dušanu Pavliju. 

Nataša ZUPANČIČ in Tadeja JESENŠEK

Za učence 6. in 7. razredov matične in podru-
žnične šole je v sredo, 28. 03. 2018, za učence 
8. in 9. razredov matične in podružnične šole, pa 
v četrtek, 26. 04. 2018, potekal 3. naravoslovni 
dan na temo Energija in ekologija.
Učenci 6. in 7. r. so se odpravili na ogled podjetja 
za obnovo gum Rotal JV d.o.o., kjer so spoznali 
celoten proces obnove gume. Zahvaljujemo se 
gospodu Domnu Vrtačniku za prijazen sprejem, 
razlago ter prikaz njihove proizvodnje. 
Po ogledu so si učenci 6. r. iz odpadnih plastenk 
izdelali svoj avtomobilček s pogonom na balon, 
učenci 7. r. pa so se pogovarjali in odkrivali za-
nimivosti o ekologiji. Sledil je ogled izobraže-
valne predstave NAPO Hrup je za ušesa strup 
v izvedbi dramskega igralca Aleša Kolarja ter 
nadaljevanje z delom po razredih - dokončali in 
predstavili so svoje izdelke.
Učenci 8. in 9. r. pa so si ogledali proizvodnjo 
električnih stikal in vtičnic v tovarni TEM Čatež 
d. d., kjer svojim uporabnikom že več kot 40 let 
ponujamo preprosto prilagodljive, tehnološko 
inovativne in estetsko dovršene izdelke, ki urav-
navajo počutje in razpoloženje v različnih bival-
nih in delovnih okoljih. Učenci so videli proizvo-
dni proces od izdelave polizdelkov do končnih 

izdelkov ter spoznali ročno in robotsko delo. V 
TEMu so lani razširili svoje prostore s povečavo 
skladišč in sprehodili smo se skozi stare in nove 
prostore tovarne. Prijazni vodje so učencem ra-
zložili potek njihovega delovnega procesa ter jih 
povabili, da jih v prihodnje še kaj obiščejo, mor-
da kot dijaki ter študentje na praksi ali morda 
celo kot bodoči sodelavci v tovarni. Iskrena hva-
la TEMu Čatež, za gostoljubje in prijazen spre-
jem ter vodenje skozi njihove prostore.
Po ogledu so učenci 8. r. pobirali star papir, ure-
jali šolski vrtiček ter razmišljali o ekologiji, reci-
kliranju, dolgoročnih posledicah onesnaževanja 
našega planeta ter o ekoloških virih pridobivanja 
energije in prednostih ter slabosti le-teh. Učen-
ci 9. r. pa so nadaljnji čas posvetili obnovitvi 
svojega znanja tehnike: elektrike, motorjev, 
poimenovanja orodij, tehničnega risanja … in 
ugotovili, da bodo to znanje še rabili v prihodnje, 
sploh tisti, ki jih bo izobraževalna in poklicna pot 
vodila v tehniške poklice.
Oba dneva dejavnosti sta bila razgibana, učenci 
so se naučili in izvedeli marsikaj novega in se 
med seboj družili ter obenem spoznali, da se je 
tako za službo kot za čistejše okolje potrebno 
truditi.  Nataša CEROVŠEK



NA ZALOGI TUDI: OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2014, 
diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menj. (6 pr.), srebrna 
kovinska barva, 8.550 €; OPEL Astra 1.4 Turbo Innovation OnStar, novo 
vozilo, bencinski motor, 1399 ccm, 92 kW (125 KM), ročni menj. (6 pr.), 
rdeča kovinska barva, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 
EcoFlex Enjoy  Letnik: 2013, prev. 117044 
km, srebrna kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

7.990,00 EUR

OPEL CORSA 1.6 TURBO OPC Letnik: 
2016, teh. pregl. 11/2020, prev. 33496 km, temno 
modra kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm, 
154 kW (210 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

15.700,00 EUR
PEUGEOT 207 Sport 1.6 16V VTi Letnik: 
2007, teh. pregl. 1/2019, prev. 149120 km, beige 
kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm, 88 
kW (120 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

3.490,00 EUR

OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 
Cosmo  Letnik: 2013, prev. 150316 km, temno 
siva kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.280,00 EUR

CITROEN C3 1.4 HDi Attraction Let nik: 
2015, teh. preg. 3/2019, prev. 117517, bela 
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 
KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.990,00 EUR
PEUGEOT 208 1.4 HDi Access NOVE 
GUME Letnik: 2014, teh. pregled 4/2018, prev. 
116006, bela barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 
kW (68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.580,00 EUR
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ZELENICE, KLOPI, DREVESA, MAJHNI  
(VENDAR STRATEŠKO PREMIŠLJENI) KORAKI

GREMO NA VOLITVE!
NE DOVOLIMO, DA DRUGI
ODLOČAJO NAMESTO NAS!

Volili bomo Slovensko demokratsko stranko (SDS), ker:
 Je razkrila korupcijo v zdravstvu, kjer se troši denar za bogatenje dobaviteljev namesto 
za zdravljenje bolnikov.
 Je razkrila nepravilnosti v bankah, ki jih saniramo z našim denarjem, koristi od tega pa 
imajo preko kreditov, ki jih ne vračajo, le izbranci.
 So se v času njene štiriletne vladavine pokojnine povečale bolj kot v naslednjih desetih 
letih skupaj. Upokojencem z nizko pokojnino bo vsako leto zagotovila božičnico v višini 
500 €.
 Bo skrajšala čas prostorskega načrtovanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj. 
O gradbenem dovoljenju bo odločitev sprejeta najkasneje v 30-ih dneh po vložitvi vloge, 
ne glede na vrsto objekta.
 Bo kmetom znižala davke in odpravila odvečno administracijo.
Bo mladim družinam omogočila brezobrestni kredit za stanovanje in za 20 % zmanjšano 
glavnico za vsakega novorojenca v družini.
 Bo ustvarila razmere, kjer se bo splačalo delati.
 Bo poskrbela za blaginjo vseh državljanov, ne samo izbrancev.
Bo poskrbela za varnost prebivalcev Republike Slovenije.
 Ji nasprotujejo elite, ki obvladujejo medije in bogatijo na račun ostalih državljanov.
 Lahko izvede spremembe, ker zgoraj omenjenim nič ne dolguje.

Volili bomo Borisa Doblekarja, ker:
 Je uspel na raven Evropske unije spravi�  problem nevarnega odlagališča Rakovnik.
 Je imel ključno vlogo pri mnogih dobrih projek� h.
 Se zavzema za mlade, šport, dobro infrastrukturo in močno lokalno gospodarstvo.
Se je doslej izkazal kot zaupanja vreden in vedno pripravljen pomaga� .
 Zna prisluhni�  tudi � s� m, ki so mnogokrat neslišani. 
Je že čas, da dobimo poslanca, ki je iz naših krajev in ki bo delal za naše skupno dobro.

»Kandidiram za spremembe in Zate, za Vas, 
zato vas prosim za podporo.«

»Prav vsak glas šteje, zato ne dovoli, 
da drugi odločajo namesto tebe.«

»Verjamem v Li� jo in v vsakega izmed vas!«

Petega maja je v Litiji potekal prvi urbani spre-
hod Jane’s Walk. Takšni sprehodi se odvijajo po vsem svetu, so brez-
plačni, organiziramo jih prostovoljci. Njihov namen je obujati sporočilo 
Jane Jacobs, da je potrebno urbanistično zasnovo mesta oblikovati gle-
de na potrebe ljudi, da je treba spoštovati “ulični balet”, ki ga ustvarja-
mo uporabniki mest.
Prvega litijskega Jane’s Walk-a se je udeležilo 15 Litijanov, vseh gene-
racij, različnih izobrazb. Med sprehodom smo se pogovarjali o našem 
mestu in pripravili nekaj napotkov, kako ga lahko naredimo bolj prija-
znega:
• Med Centromerkurjem in stavbo občine je manjša zelenica. V načrtu 
je, da se jo uredi ter se vanjo umesti spomenik Nacetu Simončiču. Na 
to zelenico je potrebno pogledati od daleč. Gre za logično nadaljevanje 
drevoreda, ki je nastal pred stavbo Mestnega Muzeja. Prostor je po-
trebno urediti kot celoto, upoštevati že utečene poti pešcev, postaviti 
tudi klopi ter mimoidočim dati možnost druženja.
• Sodobni trendi iz odprtih prostorov namenjenih pešcem umikajo 
robnike, stopnice, količke in podobne elemente, ki delujejo kot ovire. 
Bolj prijazni so enonivojski prelivi materialov, ki bolj naravno začrtajo 
uporabo prostorov.
• Zelo nas je zmotil “zamaknjen” prehod za pešce med Muzejem in 
Centromerkurjem. Vsi 
smo se strinjali, da bi 
ga bilo potrebno preu-
rediti v dva prehoda za 
pešce, ki bosta zado-
ščala tako za potrebe 
Muzeja in nove osnov-
ne šole.
• Strinjali smo se, da 
v Litiji zelo pogrešamo 
zelene površine, klopi, 
prostore namenjene 
druženju.

• Opozorili smo na vse več onesnaževanja z reklamnimi sporočili, ki 
kvarijo izgled mesta. Pozivamo Občino, da z ustreznim odlokom omeji 
oglaševanje.
• Večina urbanističnih ureditev Litije med seboj ni smiselno povezanih. 
Potreben je strateški razmislek, s pogledom na celotno mesto. Celo-
stno načrtovanje, ki omogoča delo po fazah in manjše investicije, ki bi 
se nato sestavile skupaj v celostno ureditev mesta.
• Ploščad na stavbi Občine Litija je v fazi obnove. Dobili smo informa-
cijo, da je v planu asfaltna talna obloga. Asfalt ni smiseln, ker gre za 
območje, ki ga uporabljajo le pešci, na tej lokaciji bi deloval zelo mo-
notono, poleti pa bi pomenil tudi velik dvig temperature. Mladi litijski 
arhitekt Jan Poglajen nam je predstavil svojo idejno zasnovo ureditve 
te ploščadi. V njej je kot glavni material uporabil nedrseče granitne 
plošče. Glavna pridobitev bi bila mobilna drevesa z vgrajenimi klopmi, 
ki bi postale ključen element drugačne uporabe prostora. Problemati-
ka te lokacije je v velikem številu lastnikov, ki morajo sprejeti skupno 
odločitev za ureditev prostora. Solastnica je tudi Občina Litija, ki jo 
pozivamo, da se aktivira pri reševanju ureditve, prepreči asfaltiranje, 
upošteva strokovna mnenja, ter z lastnimi finančnimi sredstvi poskrbi, 
da bo prostor, prijazen in prijeten občanom.

Idejna 
rešitev 
občinske 
pločadi. 
(avtor: Jan 
Poglajen)

• Naša naslednja postaja je bil Farbarjev turn. Na njegovi južni fasadi 
smo si ogledali freske Mire Pregljeve, ki žalostno propadajo. Skupaj z 
lasnikom objekta je potrebno čimprej najti ustrezno rešitev za zaščito 
in strokovno renovacijo fresk.
• V starem mestnem jedru smo se sprehodili po obnovljenem razšir-
jenem pločniku. Ureditev je zelo dobra, škoda, ker se takšen pločnik 
sredi mesta konča. Morali bi ga speljati še naprej in ga smiselno vljučiti 
v zelenico ob Centromerkurju. Enosmerna prometna ureditev odlična 
funkcionira.
• Na Trgu svobode je na plan prišla ideja o brvi čez Savo, ki bi bila 
namenjena pešcem in kolesarjem. Takšna brv bi omogočila prijeten 
prehod reke in začrtala pot v staro mestno jedro. Obujali smo spomine 
na stari most, predlagali postavitev makete.
• Ogledali smo si Plečnikov spomenik. Helena Hauptman je povedala, 
da v njegovem načrtu ni bilo cipres. Strinjali smo se, da te kvarijo po-
dobo spomenika in bi jih bilo potrebno odstraniti.
• Pot smo nadaljevali do vodnjaka in znamenja v Podkraju. Gre za 
zanimivo točko, ki pa je zelo zanemarjena. Urediti je potrebno okolico 
in analizirati kvaliteto vode.
• V začetku prejšnjega stoletja je znamenje s svojimi freskami opremila 
Mira Pregelj. Njeno delo je izgubljeno. Fotografij ni, znamenje je ama-
tersko renovirano. O namenu postavitve znamenja kroži mnogo zgodb, 
nobena pa ne temelji na pravih zgodovinskih virih. Zato pozivamo vse 
občane, ki o znamenju kaj veste, da se obrnete na Sandro Katič (IC 
Geoss), vodjo študijskega krožka, ki se ukvaja tudi s tem znamenjem.
• Vrnili smo se v staro mestno jedro ter se lotili izzivov praznih in za-
puščenih prostorov, zaradi selitve trgovske dejavnosti na obrobje me-
sta. Prisluhniti moramo iniciativam mladih, umetnikov in društev. Jim 
pomagati, da bodo lahko uresničili ideje o uporabi teh prostorov. Vse 
iniciative, ki pridejo od spodaj, ponavadi obrodijo bogate sadove. Ena 
takšnih je pobuda o prenovi pavilijona Borovo, ki nam jo je predstavil 
Matej Zupančič.
• Sprehod smo zaključili pred mestno sramoto. Stavba Centromer-
kurja je tujek v mestu. Lastniki se očitno ne menijo za zunanji izgled, 
uporabljajo tudi prostore sosednjega Sokolskega doma, ki žalostno 
propada. Ocenili smo, da so zelo slabi lastniki. Pred nekaj leti so pose-
kali drevesa, ki so bila edina svetla točka tega predela.
• V mislih smo porušili Centromerkur in sredi mesta dobili ogromen 
odprt prostor, z lepimi razgledi, z velikimi drevesi, poln klopc in Litja-
nov, ki se družijo in souporabljajo prenovljen Sokolski dom! Tako smo 
oprimistično zaključili urbani sprehod.

vodja sprehoda: Kaja MLAKAR Agrež

(foto: Fastro Greta)
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7. Tačkov festival 
se prične  
4. junija! 

4. junija se pričenja 
sedmi Tačkov festival, kaj vse se bo dogajalo, 
si lahko ogledate v koledarju na zadnji strani 
Občana! Podrobnosti pa lahko izveste na naši 
spletni strani jzk.si ali knjižnica-litija.si. Taček 

se bo potepal 
in razveseljeval 
otroke v glasbe-
ni šoli, v knjižni-
ci, v muzeju in 

kulturnem centru. Še posebej lepo vabljeni na 
zaključek, ki bo letos zelo pester in bogat. V 
petek, 8. junija se bo od 16.30 VELIKO dogaja-
lo v parku na Stavbah. Poleg srečanja z dejav-
nostjo društev, ki se ukvarjajo z vzgojo kužkov, 
se bomo srečali z veterinarko in pasjo frizerko, 
ustvarjali na delavnicah, brali v knjižnici pod 
krošnjami, razglasili najboljša in najizvirnejša 
dela, ki bodo prispela na Tačkov natečaj ter 
seveda manjkale ne bodo Tačkove palačinke 
in tudi Tačkov sladoled! Ker pa letos beležimo 
100-letnico rojstva Naceta Simončiča vas ob 
20. uri vabimo še v dvorano Kulturnega centra 
na spominsko slovesnost z violinistko Majo Ce-
rar (vnukinja Naceta Simončiča), s profesorji 
iz Glasbene šole Litija, Moško vokalno skupino 
Lipa ter gledališko skupino Izredni Teater iz Li-
tije. V avli bomo pripravili fotografsko razsta-
vo o Nacetu Simončiču.

Sobotne otroške 
matineje so  

v Litiji zelo popularne
12. maja smo s Piko Nogavičko 

zaključili letošnjo sezono otroških matinej v 
našem kulturnem centru. Vse od septembra 
pa do maja naši najmlajši pridno in radi obi-
skujejo predstave. Vzgoja otrok je naše najpo-
membnejše delo in veseli nas, da starši v do-
mačem okolju vidijo priložnost, da s kulturno 
urico lahko dodajo pomemben delček k širitvi 
obzorja. Pridni so tudi dedki in babice, pa tete 
in strici, ki si tudi vzamejo čas in z mlajšimi 
uživajo v predstavah. Veliko lepega smo se na-
učili v tej sezoni in potrudili se bomo, da bo 
tudi naslednja bogata. Lepo vabljeni, da se pri-
družite naši veliki družini tudi v jeseni! Če se 
nam še niste pridružili je dobro, da veste, da so 
predstave enkrat ali dvakrat mesečno v dvo-
rani Kulturnega centra Litija, primerne so za 
otroke od 3 let dalje in trajajo največ 40 min. 
Program za naslednjo sezono bo v poletnih 
mesecih objavljen na naši spletni strani. Lahko 
nas poklikate na fb profilu ali pišite na kulturni-
center@zkms-litija.si in vas dodamo na mailing  
listo. 

Poletna muzejska 
noč v mestnem 

muzeju Litija
16. junija so vsi slovenski 

muzej in galerije brezplačno odprti od 18. ure 
pa vse do polnoči. Že vrsto let odpira vrata na 
stežaj tudi naš muzej. Vabimo vas, da nas obi-
ščete, saj poleg prostega vstopa pripravljamo 
tudi bogat program.

Ob 18. uri vabimo družine, da pridete na arhe-
ološko delavnico. V primeru lepega vremena se 
bo odvijala na prostem. 
Ob 19. uri se lahko poučite o pestri zgodovini 
Litije na vodstvu po stalnih razstavah. 
Ob 20.30 sledi predavanje o nedavno podrti 
litijski kapelici in načrtih za naprej.
Ob 21.30 pa vas vabimo na ogled skoraj obno-
vljene polovice muzejske kleti in predstavitev 
kaj vam pripravljamo za Poletno muzejsko noč 
naslednje leto. Lepo vabljeni!

Litijska kapelica
Po dolgih letih in številnih načrtih bo končno 
uslišana želja številnih Litijanov – ponovno bo 
oživela »Litijska Kapelica«. Sicer ne »in situ«, 
pač pa bo njena kopija postavljena cca. 15m 
proti zahodu. Stara kapelica je namreč dotra-
jana do te mere, da je ni več mogoče ustre-
zno sanirati. Njena kopija bo natančna podoba 
izvirne kapelice, z vsemi detajli in poslikavami 
v notranjosti. Projekt vodi in financira Mestna 
skupnost Litija.
Da bi čimbolj verodostojno predstavili nje-
no zgodbo, ki sega daleč nazaj v 18. stole-
tje, naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o 
njej ali imeli fotografije, da se oglasite v 
Mestnem muzeju Litija, in nam jih posredu-
jete. Le s skupno močjo bomo spoznali njeno 
nadvse zanimivo preteklost, ki je bila zadnja 
desetletja povsem prezrta. Že začetne resta-
vratorsko-konservatorske raziskave so odkrile 
osupljive podrobnosti, ki jih bomo predstavili 
16. junija na Poletni muzejski noči ob 20.30.
Podatke oz. informacije lahko posredu-
jete tudi po telefonu (070/430-202 ali 
031/689-160) ali po elektronski pošti: me-
stnimuzej@zkms-litija.si
Za vsako najmanjšo podrobnost vam bomo 
hvaležni!

zbirke konzulov - slovenski 
zbiratelji egipčanskih starin  

v 19. stoletju
12. aprila 2018 smo v muzeju gostili arheologa 
Tomislava Kajfeža iz Narodnega muzeja Slo-
venije, ki nam je predstavil svoje raziskave o 
slovenskih zbirateljih egipčanskih starin iz 19. 
stoletja, natančneje zbirke avstrijskih konzu-
lov - diplomatov v Egiptu. V tem času je „ek-
splodiralo“ zanimanje za stari Egipt, ki so ga 

obiskovali in plenili številni pustolovci, trgovci 
s starinami, brezdelni vojaki in drugi. Posledič-
no je takrat v Evropo prišlo ogromno najrazlič-
nejših spomenikov, kipcev, amuletov in drugih 

egipčanskih starin. Med naj-
pomembnejšimi slovenskimi 
zbiratelji naj omenimo Anto-
na Lavrina, Rudolfa Lannoya 
in Jožefa Švegla. Del njihovih 
zbirk se danes nahaja tudi v 
Narodnem muzeju Slovenije. 
Hvala gospodu Kajfežu za zelo 
privlačno predavanje!

vitrina meseca –  
maj 2018

V tokratni muzejski vitrini 
meseca se nahaja spominska 
plaketa iz leta 1927, ki jo je 
Jugoslovenska matica izdala 
ob 10. obletnici Majniške de-
klaracije iz leta 1917. Besedi-
lo na plaketi zelo svečano in 
čustveno obeležuje ta za slo-
venski narod zelo pomemben 
dogodek. Vljudno vabljeni, da 
si jo ogledate!

URADNI ČAS OGLEDOV:
ponedeljek in sreda: 

10h – 12h in 17h - 19h
sobota: 10h - 12h

Informacije in najave 
skupin: 

Telefon: 070-430-202  
ali e-pošta:  

mestnimuzej@zkms-litija.si

KNJIŽNICA LITIJA

vPIS NOvIH UČENCEv v šOLSKO LETO 
2018/2019

Nove učen-
ce za šolsko 

leto 2018/2019 bomo vpisovali v naslednje iz-
obraževalne programe:
glasba (instrumenti, petje), ples (balet, so-
dobni ples), predšolska glasbena vzgoja 
in glasbena pripravnica.
Otroci oziroma novinci, ki se bodo v šolskem 
letu 2018/2019 vpisali v 1. razred instrumenta 
ali petja, morajo opravljati sprejemni preiz-
kus sposobnosti in nadarjenosti, prednost 
pri vpisu pa bodo imeli glasbeno bolj nadar-
jeni.
Novinci bodo sprejemi preizkus lahko opravili v 
naslednjih terminih na več lokacijah:
-  v petek, 25. maja 2018, od 18. do 20. ure, 

v Osnovni šoli Šmartno pri Litiji
-  v sredo, 30. maja 2018, od 18. do 20. ure, 

v Glasbeni šoli Litija - Šmartno 
-  v ponedeljek, 4. junij 2018 od 18. do 20. 

ure, v Osnovni šoli Gabrovka
-  v ponedeljek, 27. avgust 2018 od 16. do 

17. ure (naknadni rok), v Glasbeni šoli 
Litija – Šmartno

Potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov
Brez predhodnega sprejemnega preizkusa 
bomo otroke vpisovali v vse oblike predšolske-
ga in pripravljalnega izobraževanja (predšolska 
glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in ple-
sna pripravnica in v programa balet in sodobni 
ples. Vpis v vse skupinske oblike glasbenega 
in plesnega izobraževanja bo številčno usklajen 
z normativi in standardi za oblikovanje skupin, 
otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do 

vključno 31.08.2018 oziroma do zapolnitve 
prostih vpisnih mest v posameznih skupinah.

Predšolski in pripravljalni programi

Izobraževalni program Priporočljiva 
starost

PREDŠOLSKA GLASBENA 
VZGOJA 5 let

GLASBENA PRIPRAVNICA 6 let
PLESNA PRIPRAVNICA 6 – 9 let 

Izobraževalni program GLASBA

Predmet Priporočljiva starost
sp. Meja - zg. meja

KLAVIR 7 - 9 let
HARMONIKA 7 - 9 let
VIOLINA 7 - 9 let
VIOLONČELO 7 - 9 let
KITARA 8 - 10 let
KLJUN. FLAVTA 7 - 9 let
FLAVTA 9 - 11 let
KLARINET 9 - 11 let
SAKSOFON 9 - 11 let
ROG 9 - 11 let
TROBENTA 9 - 12 let
POZAVNA 9, 11 - 18 let
NIZKA TROBILA 10 - 18 let
TOLKALA 9 - 18 let

ORGLE 11 - 18 let
pogoj: 4 razredi klavirja

KONTRABAS 11 - 18 let

PETJE 17, 18 - 24 ženske -  
17 let, moški - 18 let

Izobraževalni program PLES
Predmet Priporočljiva starost
BALET 9 let
SODOBNI PLES 9 let

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo 
potekal v skladu z normativi in standardi za 
oblikovanje skupin. Kandidati bodo o izbi-
ri obveščeni pisno v zakonitem vpisnem  
roku!
Podrobnosti o posameznih programih najdete 
na našem spletnem naslovu: gslitijasmartno.si

Ravnateljica:
Janja GALIČIČ, univ. dipl. muzik.

Leto Naceta Simončiča
Nace Simončič, ki je nastopil v številnih lutkov-
nih predstavah in likih, je razveseljeval gene-
racije otrok. Pustil je neizbrisen pečat, spomin 
nanj ohranjamo s Tačkovim festivalom, ki bo 
letos še posebej slovesen. Nace se je namreč 
rodil pred 100 leti, 8. junija. V tednu od 4. do 8. 
junija bo v Litiji potekal 7. Tačkov festival. Tudi 
tokrat smo se povezale kulturne ustanove Ob-
čine Litija: Knjižnica Litija, Kulturni center Liti-
ja, Mladinski center Litija, Mestni muzej Litija 
in Glasbena šola Litija – Šmartno. V dopoldan-
skem času od ponedeljka, 4. 6. do petka, 8 .6. 
bodo potekale prireditve za najavljene obiske. 
Festival bo spremljala razstava prispelih likov-
nih in literarnih izdelkov v Knjižnici Litija, skle-
pno dejanje pa bo v petek, 8. 6. Popoldan bodo 
v parku pred Kulturnim centrom Litija, pod 
kostanjevim drevoredom poskrbeli za živahno 
in ustvarjalno druženje – seveda tudi s kužki - 
ter razglasili najuspešnejše likovne in literarne 
prispevke natečaja in jih nagradili. Zvečer, ob 
20. uri pa bo v dvorani kulturnega centra Litija 
potekala slavnostna akademija, ki bo povezala 
številne nastopajoče, v čast 100 letnice rojstva 
Naceta Simončiča: MVS Lipa, lutkar in režiser 
Matjaž Loboda, violinistka Maja Cerar s sopro-
gom in hčerko, Izredni teater, profesorji GŠ Li-
tija-Šmartno in še kdo. 

Približevanja v maju z  
Laro Jankovič

Igralka in šansonjerka Lara 
Jankovič se je rodila v Ajdo-
vščini. Študij igre je opravila 
na AGRFT v Ljubljani, kjer je 
leta 1999 diplomirala. Takoj po 
študiju se je zaposlila v SNG 
Nova Gorica, kjer je ostala 10 
let, nato pa se je odločila za 
samostojno ustvarjanje v svo-
bodnem poklicu. Nastopa v 
televizijskih nadaljevankah in 
razvedrilnih oddajah RTV Slo-
venija. Na Radiu Slovenija ob-
časno sodeluje s prebiranjem 
pravljic, literarnih nokturnov 
in potopisov. Sodeluje z razni-
mi studii, kjer sinhonizira TV 
in radijske reklame.

Poleg gledališča jo spremlja tudi glasba, šanso-
ni. Po nekajletnem učenju solo-petja pri gospe 
Nadi Žgur ter poletni šoli za musical na GSA v 
Guildfordu pri Londonu (1999) solo petje na-
daljuje pri prof. Matjažu Robavsu in pri Darji 
Švajger. Leta 2004 je izdala prvo samostojno 
zgoščenko Pred vami stojim gola, leta 2010 pa 
drugo, s cigansko- rusko-balkanskim melosom 
uglasbene pesmi Ferija Lainščka Na kožo zapi-
sane zgodbe.
Za delo v gledališču je prejela leta1997 Bor-
štnikovo nagrado za mladega igralca, Kome-
dijantka večera je postala 2005 ob dnevih 
komedije v Celju, 2006 prejela nagrado za 
monodramo Kot jaz, posvečeno Edith Piaf, na 
festivalu monodrame na Ptuju. Kasneje pa je 
za to monodramo prejela še dve mednarodni 
nagradi - na festivalu v Beogradu in v Moskvi.  
Lara uživa v glasbi na vse načine. Kot posebna 
gostja je nastopila tudi na Šansonfestu v Zagre-
bu. Sodelovala je na festivalih šansona v Ljublja-
ni. Kot bivša jazz plesalka se je učila tudi flamen-
ca pri gospe Jeleni Marković, izraznega plesa 
pri gospe Ann Papoulis Adamović in tanga pri 
učiteljih mednarodnega slovesa. Tango jo je pre-
vzel tako, da je na nacionalni televiziji posnela 
uspešen kratki, dokumentarno-igrani film Tan-
go-5 . Javnost pa jo pozna tudi kot navihano so 
voditeljico tradicionalnega koncerta Prifarskih 
muzikantov. Lara Jankovič bo gostja Približevanj 
21. maja, ob 19. uri, v Kulturnem centru Litija. Z 
njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič. 
 Andreja ŠTUHEC, Aleksandra MAVRETIČ



LETNI KONCERT UČITELJSKEGA 
PEvSKEGA zBORA 

V sredo, 18.5.2018 so imele pevke učiteljskega pevskega zbora 
PKUD Litus Litija svoj samostojni 22. letni koncert z njihovim di-
rigentom Igorjem Beuermannom, na klavirju pa jih je spremljala 
Eva Ostanek. Koncert je bil v avli Osnovne šole Litija. Program 

so popestrili učenci Osnovne šole Litija, s plesno skupino Zvezdi-
ce in muzikalom Županova tamala. Prireditev je povezovala Ale-
ksandra Mavretič, ki je tudi članica pevskega zbora. Za zakusko 
po prireditvi je poskrbela OŠ Litija. Pevke se zahvaljujemo vsem 
nastopajočim in njihovim mentorjem ter ostalim sodelavcem za 
pomoč pri pripravi in izvedbi koncerta.  Vanja VARLEC

Državno tekmovanje  
iz matematike – Računanje  

je igra 2018
V soboto 14.4.2018 je na Jesenicah potekalo tra-

dicionalno in obenem jubilejno 20.državno tekmovanje iz ma-
tematike Računanje je igra 2018. Na državno tekmovanje so se 
uvrstili učenci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najboljše 
rezultate v svojem razredu: Jan Brezovar (4.r.), Nina Kuhel (6.r.) 
in Jan kepa (8.r.) OŠ Litja, Podružnice s prilagojenim progra-
mom. Ob 7.uri zjutraj so se skupaj z učenci iz Hrastnika, Trbovelj 
in Zagorja z avtobusom odpravili iz Litije na Jesenice. Učenci 
iz cele Slovenije so se nato razporedili po učilnicah OŠ Toneta  

Čufarja na Jesenicah in eno šolsko uro reševali naloge iz ma-
tematike. Pisanju preizkusov je sledil 
zabaven program v gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah s predstavo Copr-
nica Zofka. Letos ob jubileju so imeli še 
posebej slavnostno podelitev nagrad. 
Vsi učenci OŠ Litija so se zelo dobro 
odrezali. Najboljši pa je bil učenec 8.r. 
Jan Kepa, ki je pod mentorstvom učite-
ljice Katarine Kos osvojil ZLATO prizna-
nje in postal državni prvak v matema-
tiki. Po kosilu so se polni lepih vtisov 
odpravili domov proti Litiji. Čestitke 
vsem sodelujočim.  Robert FARIČ

Državno tekmovanje v namiznem tenisu
osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom je v 
petek, 6. 4. 2018, že dvajsetič zapored izvedla državno tekmo-
vanje v namiznem 
tenisu za učence in 
učenke osnovnih 
šol z nižjim izobraz-
benim standardom. 
Vodja tekmovanja je 
bila Renata Dimnik. 
Na tekmovanje se 
je prijavilo 21 fantov 
in 11 deklet iz cele 
Slovenije. V športni 
dvorani je najprej 
potekal kratek kul-
turni program, ki ga 
je pripravila Melita 
Rozina. Nato je tek-
movalce in njihove 
mentorje pozdravil 
ravnatelj OŠ Litija, 
Peter Strle. Sledilo je tekmovanje v namiznem tenisu, ki je po-
tekalo po dvojnem izločilnem sistemu. Učenec Jan Kepa, ki obi-
skuje 8. razred Podružnice s prilagojenim programom, je osvojil 
2. mesto in si s ponosom okoli vratu nadel srebrno medaljo. 
Iskrene čestitke!!!  Katarina KOS

Regijsko tekmovanje  
mladih tehnikov v Litiji

Regijsko tekmovanje mladih tehnikov je letos potekalo v Osnov-
ni šoli Litija. Tekmovanja se je udeležilo 46 tekmovalcev iz 
osmih šol s prilagojenim programom. Tekmovanje je potekalo v 
osmih disciplinah: obdelavi lesa, tekstila, papirja in kovin, risa-
nju tehnične risbe s programom Cicicad, sestavljanju konstruk-

cij z Lego kompleti ter obdelavi materialov za posebni program v 
dveh starostnih skupinah. Učenci so se zelo potrudili in izdelali 
lepe izdelke. Najboljša dva v vsaki disciplini sta se uvrstila na 
državno tekmovanje.  Matjaž BIZILJ

POLITIKA  /  ŠOLSTVO MAJ 2018  9

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

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

Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA 
NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN 

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



Spomladanska 
ekskurzija v Belo 

krajino
12. in 19. smo se pod vodstvom Ivana Simoniča 
tokrat odpravili na spomladansko potepanje v 
Belo krajino. Najprej smo si ogledali najstarejši 
samostan na slovenskem ozemlju - samostan v 
Stični. Po ogledu samostana smo se odpravili 
v kraj Obrh na Dolenjskem, kjer smo si ogle-
dali Destilarno in čokoladnico Berryshka. Pod 
vodenim ogledom v družbi mojstra destilacije, 
smo se popeljali v prostore destilarne kjer so 
nam razkrili način ustvarjanja vrhunskih oku-
sov in arom, nekaj skrivnosti in znanj, ki se pre-
pletajo v prvovrstnih žganicah in eteričnih oljih. 
Spoznali smo celotni postopek destilacije, vse 
od mletja, destilacije in fermentacije surovin, 
do polnjenja, zapiranja in etiketiranja stekle-
nic, kjer vsi postopki še vedno potekajo ročno. 
Konec ogleda smo zaključili v čokoladnici, kjer 
smo se posladkali še z ročno izdelanimi čoko-
ladnimi izdelki.
Pot smo nadaljevali proti Suhor – Jugorju pri 
Metliki, kjer smo se ustavili v gostilni Badovi-
nac. V njihovi »carinarnici«, smo si lahko izde-
lali »pasoš« Svobodnega belokranjskega oze-
mlja. Badovinčeva gostilna je namreč vstopna 
točka oz. nekakšna carina za vstop na Svobo-
dno belokranjsko ozemlje. 
Obiskali smo tudi osnovno šolo Bistra buča na 
Radovici pri Metliki, ki v svojih nedrjih neguje 
raznovrstnost južnega kotička Slovenije – Bele 
krajine. Šola je namenjena promociji in spo-
znavanju Bele krajine na hudomušen in zaba-
ven način. Z učiteljem Jožetom Matekovičem 
smo se vrnili v šolsko leto 1957/1958. Spo-
znali smo, kako je potekal pouk v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja ter se ob tem dodobra 
nasmejali. Ob zaključku pouka je vsak izmed 
nas dobil tudi šolsko spričevalo. 
Našo ekskurzijo smo zaključili v Rosalnici na 
domačiji Hiša dobrega kruha, kjer smo se 
okrepčali z dobrim kosilom ter zabavali ob do-
bri družbi Tonija Gašperiča. S kančkom humor-
ja nam je širše predstavil kulturne, kulinarične 
in zgodovinske značilnosti Bele krajine. Kljub 
svojim letom, še vedno aktivno sodeluje pri 
več projektih, kot so Pasoš: Svobodno belo-
kranjsko ozemlje, v okviru katerega smo v vasi 
Jugorje dobili potne liste, v katerem se zbirajo 
žigi in popusti, v predstavah na osnovni šoli Bi-
stra buča itd.

Izjemni uspehi naših 
športnikov

10. marca so se strelci udeležili Območnega 
tekmovanja invalidov v Brežicah. Vsi trije naši 
tekmovalci so zasedli 1. mesto, vsak v svoji ka-
tegoriji. Ana Mohar – kat. SH2, Brigita Rozina 
– NAC, Tonček Ribič – NAC. S tem so izpolnili 
normo za državno prvenstvo.

Od novembra 2017 do aprila 2018 je potekala 
dopisna strelska liga. Tudi tu so normo za fina-
le dosegli vsi trije naši člani – Brigita Rozina, 
Tonček Ribič in Uroš Kneževič.
8. aprila je v Ljubljani potekal finale 29. inva-
lidske dopisne strelske lige, na kateri so naši 
tekmovalci zopet zasedli odlične rezultate.
Kneževič Uroš je v kategoriji Zračna puška 10 
m, zasedel 3. mesto in s tem izpolnil normo za 
uvrstitev na državno prvenstvo, ter Ribič Ton-
ček 5. mesto. Tudi v kategoriji serijska zračna 
puška je Uroš zasedel 3. mesto, Tonček Ribič 
12. mesto, Brigita Rozina pa 6. mesto.
Ekipno je MDI Litija-Šmartno v kategoriji serij-
ska zračna puška (10m) zasedla odlično 3. me-
sto, v zasedbi: Kneževič Uroš, Rozina Brigita in 
Ribič Tonček.
Na državnem prvenstvu v Ljubljani, ki je pote-
kalo 21.4.2018 je Uroš Kneževič (v kategoriji 
serijska puška SH1) zasedel odlično 2. mesto 
in prehitel paraolimpijca Franca Pintarja, v ka-
tegoriji standardna puška pa 4. mesto. Tonček 
Ribič je v kategoriji standard puška NAC zase-
del 3. mesto. Ženski sta tekmovali v kategoriji 
serijska zračna puška, Brigita Rozina je v skupi-
ni NAC zasedla 2. mesto, Ana Mohar pa v sku-
pini SH2 3. mesto.
Ribič Tonček (v kategoriji standardna puška 
NAC) 3. mesto.
Brigita Rozina je v kategoriji serijska puška 
NAC zasedla 2. mesto.
Aktivni so bili tudi naši pikadisti (ženska in mo-
ška ekipa), ki so se udeležili VI. Jernejevega 
memoriala. Tekmovanje je potekalo v soboto 
24.3.2018 v Mislinji. Naši tekmovalci so zasedli 
mesta med 11. in 36. mestom.
14. aprila so se kegljači udeležili območnega 
tekmovanja v Brežicah. Janez Belec je zasedel 
odlično 2. mesto, Mešič Franc 5. mesto in Žur-
ga Janko 10. mesto.
Šahovska ekipa MDI Litija – Šmartno, se je 
udeležila Prvomajskega turnirja na Izlakah ,ki 
se je odvijal 2. maja v prostorih KS Izlake.
Na turnirju je sodelovalo 37 šahistov, med so 
člani MDI Litija in Šmartno v zasedbi:
Srečko Obolnar, Franc Možina, Ivo Bric Nino 
Sekulič in Zvone Skomina.
Balinanje je panoga, ki privlači veliko število 
naših članov. Poleg teh se na našem igrišču re-
kreira tudi večje število občanov, ki niso člani 
našega društva. Tudi v naprej so vsi dobrodošli. 
Naši člani sodelujejo v občinski balinarski ligi, 
ki še vedno poteka.
V soboto, 5. maja je bilo izvedeno območno 
tekmovanje v balinanju, sodelovala je ženska in 
moška ekipa. Obe ekipi sta se uvrstili na držav-
no prvenstvo. Ženska ekipa je osvojila 1. mesto 
in moška 1. mesto.
6. maja so se ribiči udeležili tudi območnega 
tekmovanja v ribolovu v Radečah. 

MDI Litija-Šmartno, so.p.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

JAvORJE – FELIČ vRH
Pohodniki planinske sekcije DU smo prehodili del Panoramske krožne poti okoli 
Javorja. Javorje meji na Litijo in Ivančno Gorico in je na višini 560 m. Pot nas je 

vodila skozi vasico, kjer so hiše str-
njene okrog cerkve svete Marije in 
mimo bivše osnovne šole. Nadalje-
vali smo s pohodom po gozdni poti 
mimo kmetije Lampret na Felič Vrhu. 
Na gričku stoji skoraj nova cerkev 
svetega Roka z razglednim stolpom 
in zvonikom. Malo smo pozvonili za 
srečo, iz stolpa pa je čudovit razgled 
na okoliške hribe Kamniško Savinj-
ske Alpe in Karavanke.
Hodili smo tudi po delu Lavričeve 
poti, ki se je vzpenjala proti Bukovici, 
nadaljevali smo po gozdu in se čez 
poseko povzpeli do Osrenice, ker je 
razgledna točka 709 m visoko. To je tudi najvišja točka te poti. Tam je stal velik lesen razgledni 
stolp, ki pa ga je žal načel zob časa in se podira. Tukaj smo pospravili malico iz nahrbtnika in 
se odžejali. Zapustili smo Felič vrh in se spustili po drugi strani proti Javorju in nato skozi vasico 
Riharjevec do Črnega potoka. Pri Krznarju smo počakali kombi in se dobre volje in malo utrujeni 
vrnili v domov. (Fotografija Milan AMOn) Nuša ROZMAN

Literarna ekskurzija “ PO CANKARJEvI MLADOSTNI POTI“
V ponedeljek, 16. aprila, je bil napovedan vremensko zelo slab dan, tako da smo se udeleženci 
literarne ekskurzije nanj pripravili tako fizično kot psihično. Izteklo pa se je povsem drugače. 
Vreme je bilo več kot primerno, vodenje in razpoloženje pa odlično.
S Turistično informacijskim centrom Vrhnika smo se dogovorili za voden ogled Cankarjeve mla-
dostne poti, ki so jo na Vrhniki pripravili ob 100 letnici Cankarjeve smrti. Pred hotelom Mantova 
nas je pričakal „Cankar“, naš vodič, s pravimi brki in klobukom. Že samo njegova osebna predsta-
vitev je bila zanimiva in tako je bilo tudi po vsej poti, ki je trajala malo več kot 3 ure. Ogled smo 
začeli pred spomenikom Ivana Cankarja, velikega domoljuba in največjega slovenskega pisatelja. 
Nadaljevali smo „pod mostom“ in se dotaknili Cankarjeve Enajste šole. Ogled Cankarjeve hiše so 
popestrile anekdote našega vodiča, prav tako tudi vso pot po Vrhniki, tako, da smo spoznali Ivana 
Cankarja na čisto drug način kot pred mnogimi leti v šoli.
Povzpeli smo se še na hrib z znamenito cerkvijo Svete Trojice, obiskali cerkev Sv. Pavla in poko-
pališče, kjer je grob Cankarjeve sestre.
Zadovoljni in rahlo utrujeni smo se odpeljali do vasi Podlipa, v gostilno Jurca, ki je znana po mizi, 
ki jo lahko vrti človeška energija. In res je tako. 12 naših udeležencev je „prepričalo“ debelo ja-
vorjevo mizo, da se je z nami vred začela vrteti, v levo in desno, odvisno od položenih dlani. Zelo 
zanimivo in do dandanes še ne čisto raziskano.  Iva SLABE
NAPOVEDNIK:
2.6.2018 pohod Lož – Grad Snežnik
16.6.2018 pohod Bohinjsko jezero – slap Savica
Junij - izlet Zreče - Skomarje

Odziv in odgovor!
KJE PA STE, PODŽUPANJA, BILI vSA TA LETA?

PRODAJA in SERVIS skuterjev SYM

www.avto-bencic.si

AVTO BENČIČ JEVNICA
Jevnica 72, 1281 Kresnice

GSM: 041 77 66 33
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Litijska podžupanja je v prejšnjem občanu v 
članku »ZAKAJ SELITEV UPRAVNE ENOTE?« 
natrosila kup neresnic in zavajanj. Od leta 
2013 do 2017 sem bil načelnik UE. Podžupa-
njine navedbe zato utemeljeno zavračam, ker 
dejansko stanje in dejstva verjetno prav jaz 
najbolje poznam!
Kje pa ste bili podžupanja vsa leta, ko je ta-
kratna davčna izpostava v Litiji delovala po-
polnoma na isti lokaciji, kot je zdaj upravna 
enota. Nikoli v vseh teh letih niste opozorili 
na problem, da davkarija ni imela dostopa za 
invalide, kaj šele dvigala! Kje je bilo občinsko 
vodstvo, ko se je ta organ združeval, odselil iz 
Litije in je sedež pristal v Hrastniku? Kaj je ob-
čina storila, da se to ne bi zgodilo? Kje je bil 
župan, ko smo se z vodstvom ministrstva dogo-
varjali o sedežih upravnih centrov? Po svoji sta-
ri navadi »ropotate po izgubljeni bitki in bi bili 
zdaj radi generali«! Kaj ste storili v vseh svo-
jih mandatih za svoje občane, za katere vas 
vedno »skrbi« zgolj v predvolilnem času, pa 
še to samo v besedah?! Glede zasebnosti, ki jo 
po navedbah podžupanje omenja tudi zdajšnji 
načelnik in v prejšnjem Občanu gospod Lotrič, 
svetujem vsem trem, da si ogledate še kakšno 
upravno enoto po Sloveniji in Novo ljubljansko 
banko, npr. v Litiji, ko morate vpričo vseh ljudi 
razpravljati o svojih financah. Če je vaša plača 
in vaše osebno finančno stanje manj intimno, 
kot je podaljšanje prometnega dovoljenja, pač 
nimam zagovora. Sploh pa se vse storitve, 
ki so osebne narave (smrtovnice, poroke, 
rojstva, gradbena dovoljenja, kmetijska ze-
mljišča, tujci,…) še vedno opravljajo v zapr-
tih pisarnah. Zgolj osebne izkaznice, potni 
listi in registracije vozil so na »šalterjih«. 
Zdaj pa dejstva o stroških na stari lokaciji in 
natančna primerjava z novo:
1.  Obratovalni stroški Upravne enote Litija v 

bivših občinskih prostorih so mesečno zna-
šali od dobrih 3.000 evrov v poletnih mese-
cih, do dobrih 4.100 evrov na mesec v času 
kurilne sezone. Na letnem nivoju je strošek 
krepko presegel 40.000 evrov!

2.  V tem znesku ni upoštevano obvezno sofi-
nanciranje, ker je bila UE najemnik, raznih 
dodatnih del, ki si jih je zamišljala občina, 
kot je npr. 12.000 evrov za izris rumenih 
črt (temu podžupanja pravi gospodarno rav-
nanje!!!) okrog občinske stavbe za požarne 
cone.

3.  Zdajšnji obratovalni stroški v lastniških 
prostorih UE Litija so krepko pod 2.000 
evrov na mesec, vključno z vplačili v sklad 
za sanacijo stavbe in terase. V letu 2017 so 
ti npr. znašali 19.066 evrov za upravno eno-

to in 1.200 evrov za FURS, ki ima še vedno 
svojo pisarno v teh prostorih. Za upravno 
enoto je to torej 1.589 EUR na mesec!!! Po 
podžupanjino je to zgolj nekaj sto evrov 
razlike!?

4. Investicija v nove prostore UE je znašala 
108.000 evrov
Zdaj pa zelo enostavna matematika – z res-
ničnimi številkami, gospa podžupanja!
Če vzameva povprečje stroškov UE v občinskih 
prostorih 3.500 EUR na mesec (pa je bilo 
dejansko večje, vendar za lažji izračun), so 
zdajšnji obratovalni stroški upravne enote VEČ 
KOT POLOVICO NIŽJI, na letnem nivoju znaša 
PRIHRANEK okrog 24.000 EUR! To je 240x 
po 100 evrov! Ta prihranek bo celotno inve-
sticijo v nove prostore povrnil v štirih letih 
in pol!!! Država tako v tem primeru JE DO-
BER GOSPODAR, pa če razumete ali ne! Če 
bi bilo tako od začetka delovanja UE, ki ji teče 
22 leto, bi bilo do danes to krepko čez 2 mili-
jona evrov manj porabljenih sredstev, ki jih 
je UE plačala! Se vam še vedno to zdi zgolj 
nekaj sto evrov razlike???
Seveda so vse moje navedbe tudi dokumenti-
rane. Za razliko od podžupanje, operiram zgolj 
z dejstvi in konkretnimi številkami in se projek-
ta nisem lotil na pamet ali zato, da bi se lahko 
slikal v Občanu (in se tudi nisem)! Ali morda 
menite, da bi mi ministrstvo odobrilo sredstva 
kar tako na »lepe oči«!? Vse podatke navajam 
v alinejah, lahko pa za vas, podžupanja, zade-
vo dodatno in posebej, tudi pisno, še obširneje 
razložim, če morda ne boste prepoznala razlike 
v mesečnih stroških, ki za vas pomenijo zgolj 
nekaj sto evrov.
Saj razumem, podžupanja, da je vam tak na-
čin gospodarjenja neznan, vsaj glede na 
poslovanje litijske občine, katere del vodstva 
ste. Vi se z besedo gospodarno res ne sme-
te hecati, uporabljati jo morate zelo previdno, 
saj ste našo občino v 8 letih pripeljali do 
1.055,00 EUR dolga občine (brez ŠMELCA) 
na vsakega občana, kar pomeni peto (5) 
najbolj zadolženo občino v državi (podatek 
spletne strani 24ur, 7.5.2018)! Kar 212 občin 
imamo!!! Bodo pa občani, za katere sem pre-
pričan, da znajo dobro izračunati, kaj je gospo-
darno in kaj ne, ker morajo za svojo plačo po-
šteno in veliko delati, presodili kaj je prav in kaj 
narobe! Upam, da ne bodo spet nasedali vašim 
predvolilnim puhlicam. Ste pa s svojimi ravna-
nji tudi mene spodbudili, da se bom v Občanu, 
z drugačnim razmišljanjem, kot ste ga vajeni, 
še kaj oglasil.
Do naslednjič tako lep pozdrav! 
 mag. Marko DOBLEKAR

ŠAHOVSKI 
KOTIČEK 

Izbira,
Goce Mitrevski



POLITIKA MAJ 2018  11

SPOŠTOVANE VOLILKE IN VOLILCI
Za letošnje državnozborske volitve smo se v OO Litija in OO Šmartno pri Litiji odločili, da za poslanca DeSUS v Državni zbor predlagamo kot 
kandidata Matjaža Juvančič, stanujočega Zgornji Hotič 2a, 1270 Litija, ki ima vse vrednote in vrline, za katere se stranka DeSUS zavzema 
vse od ustanovitve. V OO DeSUS Litija in OO Šmartno pri Litiji, smo vseskozi podpirali projekt izgradnje medgeneracijskega središča ŠMELC, 
predvsem izgradnjo doma za starejše občane v Litiji, kakor tudi ustanovitev Varstveno delavnega centra. Matjaž je bil tisti, ki je z vodstvom 
občinske organizacije in v sodelovanju s poslancem DeSUS v Državnem zboru g. Ivanom Hršakom storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da je 
zaživel dom starejših občanov v Litiji in s 1.1.2018 tudi enota VDC-ja v Litiji. 

Poudarjali smo, da je najdražji objekt – prazen objekt. Lahko trdimo, da smo edina stranka v občinah Litija in Šmartno pri Litiji, ki se je angažirala, 
da je ta objekt zaživel in obenem trdimo, da smo edina stranka, ki je omogočila županu občine Litija dostop do resornih ministrov, čeprav je 
njegova stranka izven parlamentarna. Skupaj z našim kandidatom Matjažem in našimi poslanci v DZ smo uspeli.

V DeSUS-u ocenjujemo, da tudi župan občine Litije g. Franci Rokavec ceni prizadevanja in aktivnosti naše OO DeSUS, prizadevanje našega 
kandidata Juvančiča in polno angažiranje našega poslanca v DZ gospoda Hršaka, saj je ob priliki podelitev priznanj ob otvoritvi VDC podelil 
priznanje tudi g. Hršaku in mu izrekel posebno zahvalo za njegovo požrtvovalno delo. 

v OO DeSUS Litija in OO šmartno pri Litiji verjamemo, da je Matjaž Juvančič kandidat za poslanca v Državni zbor oseba, ki je vredna 
našega in vašega zaupanja, človek v katerem bomo imeli v Dz RS sogovornika, ki vas ne bo razočaral, zato vas pozivamo, da greste 
3. junija 2018 na volitve in mu skupaj damo glas.

OO DeSUS Litija in OO DeSUS Šmartno pri Litiji

Matjaž Juvančič kandidiram za poslanca 
v DZ RS. Rojen sem 21.2.1968 v Ljubljani, 
po poklicu dipl. ekonomist, zaključujem mag-
istrski bolonjski študij ekonomije. Od leta 
1994 pa do leta 2004 sem bil zaposlen na 
vodilnih mestih v tovarni SVEA Zagorje ter 
Tovarni pohištva Trbovlje, imel pa sem tudi 
svoje podjetje za inženiring. Sedaj sem za-
poslen v podjetju Slovenski državni gozdovi. 
Kandidat na listi DeSUS DA – 
ker verjamem da ima program, ki ga je 
potrebno uresničiti.

Obkrožite  št.:           23
• Popraviti krivice upokojencem zaradi ne 
usklajevanja pokojnin, kar pomeni:

-   v štirih letih vsakoletno izredno povišanje 
pokojnin za skupno 8,4% za kolikor ste bili 

prikrajšani, kar pomeni več kot 2% izred-
nega letnega usklajevanja. Poleg tega pa:

-   redno vsakoletno usklajevanje v skladu 
z zakonom

Ne mislimo samo na sedanje upokojence - 
to pomeni, da bodo vsi bodoči upokojenci 
imeli pri izračunu večjo pokojnino za 8,4%

• Posebno pozornost bomo namenili razvoju 
obrti in družinskih podjetij, prijaznejši davčni 
politiki in odpravi birokratskih ovir. Iz tega 
naslova bomo zahtevali ustanovitev novega 
ministrstva za drobno gospodarstvo.
• Ustanovitev demografskega sklada, ka-
mor se morajo stekati sredstva državnega 
premoženja, kajti to so sredstva, ki so bila 
ustvarjena z »žulji« sedanjih upokojencev.
• Zagotavljanje socialno pravične in varne 
države za vse starostne skupine, ki morajo 
imeti dostop do kvalitetnega javnega zdravst-

va, izobraževanja in dela. 
Ne dopustiti, da bi le bogati 
lahko dostopali do kvalitet-
nih zdravstvenih uslug ter 
dobrih šolskih programov. 
V šolski sistem bi vpel-
jali predmet domovinske 
vzgoje, ki je trenutno na 
nizki ravni. 
• Zakon o lustraciji bančnih 
vodstev - »zakon ob iz gubi 
spomin«. Preprečili bomo, 
da bi posamezniki, ki so 
odgovorni za nastanek 
bančne luknje, kate ro smo 
poplačali državljani, še 
kdaj zasedli pomembne 

položaje v državnih bankah in podjetjih. Žal 
sodstvo ni naredilo dovolj, da bi ti ljudje od-
govarjali za svoja dejanja. 
• Zagotoviti primerno financiranje športa in 
športnih aktivnosti za vse generacije na lo-
kalni in državni ravni.
• GASILCI - kot steber v sistemu delovanja 
zaščite, reševanja in varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, morajo biti ustrezno 
nagrajeni. Podali bomo predlog dopolnitve 
zakonodaje, da se bo čas aktivnega delovan-
ja v reševalnih akcijah in velikih varovalnih 
akcijah, štel v delovno in pokojninsko dobo. 
. . . .   pa še bi lahko našteval
verjamem, spoštovane volivke in volivci, 
da mi boste zaupali svoj glas.
Zagotavljam vam, da bom vložil vse svoje 
znanje in trud v prvi vrsti za dobrobit v občini 
Litija. 
Zavedam se, da brez dobre prometne po-
vezave Ljubljana – Litija ne moremo pri-
čakovati dobrega gospodarskega razvoja. 
Odsek državne ceste Zgornji – Spodnji Hotič 
(obvoznica) moramo postaviti v državno pri-
oriteto – TAKOJ. 
Vsekakor se bom prizadeval za pospešitev 
gradenj hidroelektraren in ureditve nabrežja 
reke Save, ter sočasno drugih infrastruk-
turnih objektov z upoštevanjem naravne in 
kulturne dediščine, pospešitev gradnje nove 
šole v Hotiču…. pridobiti evropska sredstva 
za izgradnjo kolesarskih povezav v občini….

SKUPAJ BOMO USPELI 

MATJAŽ JUvANČIČ
KANDIDAT ZA POSLANCA V DZ  

REPUBLIKE SLOVENIJE

SPOŠTOVANE VOLILKE IN VOLILCI
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DOBRODELNA AKCIJA 
MANJ SvEČK zA MANJ 

GROBOv
V preteklem letu 2017 je po več 

slovenskih krajih potekala ekološka-humanitarna 
akcija« Manj svečk za manj grobov«. Njen glavni 
namen je, da ljudje namesto za pretirano okra-
ševanje grobov s svečami, ki predstavljajo veliko 
obremenitev za naš zeleni planet, namenijo denar-
na sredstva v dobrodelne namene. Akcija po bese-
dah njenega idejnega vodja Primoža Jelševarja, do-
biva iz leto v leto več podpornikov in je v družbi že 

dodobra sprejeta. Tovrstni projekt se je z leti razvil 
že v pravo vseslovensko gibanje od ljudi za ljudi.
Akcija je v preteklem letu potekala tudi v Krajevni 
skupnosti Sava, kjer so članice KORK Sava in pro-
stovoljke zbirale sredstva za Dom Tisje, in sicer za 
nakup terapevtskih pripomočkov v delovni terapiji 
in fizioterapiji. Pripomočki so namenjeni za razgi-
bavanje in trening kognitivnih funkcij ter senzorno 
integracijo. Uspelo jim je zbrati kar 1832 evrov.
Pripomočke je Dom Tisje prevzel 19. aprila 2018 
v enoti v Litiji in ob tem so stanovalci Doma Tisje 
pripravili kratko slovesnost, na kateri so se zahvali-

li vsem, ki so sodelovali v tej akciji, za njihov dragoceni čas, za njihova plemenita dejanja in predvsem za to, 
da so se spomnile prav na njih: prostovoljkam KS Sava in članicam KORK Sava, pobudnici in koordinatorki 
akcije, gospe Tatjani Primc, idejnemu vodji te humanitarne akcije, gospodu Primožu Jelševarju.
Zahvaljujemo se tudi občankam in občanom za vsa darovane prispevke za pripomočke, ki jih bomo koristno 
uporabljali. Prav v ta namen, pa je nastala tudi pesem, katero jim je posvetila stanovalka Doma Tisje.

PRIJAvITE SE NA DRUGO 
OCENJEVANJE ZA UPORABO 
KOLEKTIvNE TRŽNE zNAMKE 

SRCE SLOVENIJE
Kvalitetne rokodelske izdelke ter pridelke in prehranske izdelke z območja Srce Slove-
nije smo nagradili s posebno oznako - srčkom kakovosti, ki na izdelkih predstavlja do-
dano vrednost, ki gradi trajno zaupanje potrošnika v naše izdelke. Označba kakovosti 
potrošniku olajša nakup, saj zagotavlja, da je izdelek, ki ga iščejo, kakovosten. Tržna 
znamka izraža tudi, da določen izdelek prihaja z območja Srce Slovenije.
Razvojni center Srca Slovenije je februarja 2016 objavil prvi Razpis za pridobitev 
pravice do uporabe kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Prijavilo se je kar 89 
prehranskih in rokodelskih izdelkov.

Na drugo brezplačno ocenjevanje 
do treh (3) izdelkov se za pridobi-
tev kolektivne tržne znamke Srce 
Slovenije se lahko prijavijo regi-
strirane pravne in fizične osebe, 
ki ponujajo pridelke in izdelke, za 
katere se podeljuje pravica do upo-
rabe kolektivne tržne znamke Srce 
Slovenije. Ocenjevanje bo potekalo 
v okviru operacije LAS Srce Slove-
nije »Promocija turistične destina-
cije Srce Slovenije«, zato se lahko 
prijavijo podjetja in osebe iz občin 

Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.
Pridelke, prehranske in rokodelske izdelke prijavite za ocenjevanje do 4. junija 
2018. Dostava in ocenjevanje rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in indu-
strijskega oblikovanja bo potekalo v petek, 15. junija 2018, ocenjevanje pridelkov in 
prehranskih izdelkov pa v ponedeljek, 18. junija 2018. Lokacijo in uro ocenjevanja 
bomo objavili naknadno. Ponudniki za ocenjevanje dostavijo en (1) primer vsakega 
pridelka oz. izdelka. 
Razpisna dokumentacija in obrazci za prijavo so objavljeni na spletni strani www.

razvoj.si. Za več informacij pišite na mija.bo-
kal@razvoj.si ali pokličite 01 896 27 13 (Mija 
Bokal).

Mija BOKAL

(nadaljevanje s 1. strani)

22. POHOD OD CERKvICE DO CERKvICE – 3. JUNIJ 2018 - POLšNIK

Kandidat za poslanca N.Si Janez Beja, 
Litija in Šmartno pri Litiji.

Ključni poudarki programa N.Si v novem 
mandatnem obdobju 2018 – 2022 so naslednji:

    •  Dostopno zdravstvo brez čakalnih vrst,
    •  Do višjih plač, za pošteno delo,
    •  Pošteno in pravično sodstvo,
    •   Ohranjanje kmetijstva, za kakovostno 

Slovensko hrano,
    •  Manj birokracije – prijazna javna uprava,
    •  Višjo in zagotovljeno pokojnino,
    •  Razvoj v vsako Slovensko vas!

JANEZ BEJA MISLI RESNO

3

IŠČETE POLHOVO DEŽELO? Raziskovali jo bomo sku-
paj s pohodniki in gosti prvo nedeljo v juniju. V goste 
smo povabili kulturnike iz hrvaške občine Gornje 
Jesenje, ki se nam bodo predstavili na postojankah. 
Start pohoda je ob 9. uri pri župnišču na Polšniku, 
zbrali pa se bomo pol urice prej, saj vam bodo zapeli 
pevci MoPZ Polšnik in Ljudske pevke z godci s Pol-
šnika. Čakala vas bo kavica ali čaj in domače dobro-
te… Na Ostrežu bodo zaigrali gostje iz občine Gornje 
Jesenje, instrumentalisti Podvinčani, na Stranskem 
vrhu bo zaplesala folklorna skupina AKUD Žensko 
kazalište. Sveta maša v naravi bo ob 13. uri na Gli-

njeku, ko bo prepeval Mešani pevski zbor sv. Janeza 
Krstnika iz Gornjega Jesenja. Zaključna prireditev pa 
bo pri lovskem domu na Koprivniku (po šotorom) z 
Ansamblom Podvinčani, s predstavitvijo vseh so-
delujočih, nagradnim žrebanjem vseh prijavljenih 
pohodnikov, z domačimi dobrotami, čas bo za ko-
silo in ples, katerega vsako leto ne manjka. Pot ni 
zahtevna in je primerna za vse generacije. Več na 
www.polsnik.si ali info na 041-992-143. Luštno bo! 
Lepo vreme pa smo naročili! Polšničani vas vabimo 
na Polšnik, v lepo naravo in dobro družbo. 

KO ZAPOJEJO POLŠNIŠKI IN PREKMURSKI LJUDSKI PEVCI...
April je mesec, ko na kulturni dogodek povabijo naši 
Ljudske pevke in godci. Sončno soboto, 14. aprila 
smo zaključili z dogodkom, ki zapisal v spomin in 
polšniško kulturno zgodovino kot urica ubranega 
petja, ki so ga združili 
Polšničani in Morski 
godci iz Občine Tišina 
iz Prekmurja.  S 
hudomušnimi pesmi-
cami so domače pev-
ke in pevci nasmejali 
občinstvo, z gosti pa 
je „dvorana“ tudi za-
pela, saj so nas razve-
selili z znanimi pesmi-
mi. Predstavili so se z 
širokim programom 
in ob harmoniki je 
bilo vzdušje hitro «ta 
pravo». Program sta 
odlično povezovala Rozi (Vida Sladič) in Štef (Slav-
ko Kos), letos tudi s pomočjo ostalih članov in vsi 
so gledališki del odlično opravili. Štef je ustanavljal 
novo stranko „Po domače malo drugače“, Rozi pa ga 

je spravljala ob živce s svojimi zabavnimi verzi, ki jih 
tokrat ni manjkalo. Skratka, bil je večer poln lepih 
slovenskih pesmi in smeha. 
Pohvaliti moram naše Ljudske pevke in godce: Slav-

ka, Vido, Marinko, Ivi, 
Tončko, Brigito, Ivan-
ko, Marijo, Anico, To-
neta, Tineta, Jožeta in 
Mirka, ki ustvarjajo, 
prepevajo, se učijo, 
družijo, raziskujejo 
našo pevsko-ljudsko 
preteklost in jo pre-
našajo na potomce, 
se veliko smejijo, va-
dijo in delajo. Veliko 
truda so vložili v ta 
nepozaben koncert in 
odlično jim je uspelo. 
Hvala vsem za lepe 

zglede! Hvala tudi gostom iz Prekmurja, da so obi-
skali naš kraj in dobrodošli še kdaj. 
fotografija

Mateja SLADIČ-Vozelj

Zavzemam se za: -  Javna objava vseh obsojenih pedofilov
-  Povišanje kazni za nasilne in spolne zločine
-  Enake kazni za mučenje živali kot so za mučenje ljudi
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Obujamo spomine in načrtujemo  
novo ulično akcijo!

Društvo Lojtra in Humanitas sta lansko leto v okviru projekta 
Globalno učenje Agora izvedla usposabljanje za multiplika-
torje v mestu Lecce, v Italiji. 22 multiplikatorjev iz treh držav 
sedaj izvaja ulične akcije za namen ozaveščanja mladih in 
mimoidočih o temah, kot so globalna odgovornost, odpadna 
in zavržena hrana, migracije, podnebne spremembe ipd. V 
sklopu uličnih akcij uporabljajo številne metode, ki so bile 
razvite in nadgrajene v okviru projekta kot na primer word 
carrier ali nosilec besed, Twisterra, od kje je moje jabolko?, 
igra kmetov … Glavni skupen namen uličnih akcij je prevpra-
šati našo vpetost v globalne izzive in aktivacija za pozitivne 
spremembe. Vse metode so izkustvene in sledijo načelom 
neformalnega izobraževanja. 
Za lažjo predstavo o usposabljanju in uporabljenih metodah 
na ulici vam tukaj predstavljamo krajši filmček z usposablja-
nja za multiplikatorje: https://youtu.be/wSw0wLUcyuc.

Ob tej priložnosti pa že sedaj najavljamo junijsko ulično 
akcijo v okviru projekta Globalno učenje Agora, ki bo pote-
kala 19. 6. v Ljubljani. Save the date! Več o akciji sledi. 

PONED. 4.6.2018, ob 16.uri

Projekt strateškega partnerstva Globalno učenje Agora je fi-
nanciran s strani programa Erasmus+, katerega nacionalna 
agencija v Sloveniji je Movit.
Spremljaj nas na www.drustvolojtra.si, www.humanitas.si in 
FB profilu Lojtra Društvo

Tina TRDIN

Društvo LOJTRA za kvalitetno  
mladinsko delo

Od 29. 3. do 5. 4. je društvo 
Lojtra (skupaj z organiza-
cijami iz 9 držav EU) v Mla-
dinskem hostlu V Brežicah 
organiziralo prvi del medna-

rodnega usposabljanja z naslovom Do it yourself: facilitate 
learning experiences (Naredi sam/a: upravljaj učne izku-
šnje). Glavni namen usposabljanja je izboljšati kompeten-
ce mladinskih delavcev na področju učnega procesa v 
aktivnostih z in za mlade. Usposabljanje je financirano s 
strani programa ERASMUS+ Mladi v akciji, ki ga v Sloveniji 
koordinira nacionalna agencija MOVIT.
Učenje, spoznavanje in mreženje je verjetno najkrajši opis 
tega kar se je dogajalo z barvito mednarodno zasedbo ude-
ležencev tekom intenzivnega 6 dnevnega usposabljanja. 
Konkretno, smo se pogovarjali o lastnostih mladih in o tem 
kaj potrebujejo. Spoznali smo koncept neformalnega izobra-
ževanja in model izkustvenega učenja. Odkrivali smo kultur-
ne raznolikosti, prisotne v mednarodnem delavnem okolju 
in pod vprašaj postavili lastne vrednote, prepričanja. Naučili 
smo se oblikovati učne izkušnje na podlagi identificiranih 
potreb in vanje vnesti elemente, ki delajo učenje zanimivo 
in hkrati uporabno. Za učenje smo uporabljali simulirane 
izkušnje, poglobljeno refleksijo, teoretske modele in razi-
skave. Skupno življenje in druženje od jutra do trde noči je 
poskrbelo da usposabljanje ni minilo brez glasnega smeha, 
pa tudi vročih solz, trenutkov globoke zamišljenosti in spro-
ščenega klepeta. Pomembno je, da smo skozi vse te trenut-
ke potovali skupaj, kot ekipa, se podpirali in učili tudi drug od  
drugega. 
Skupno bo projekt nagovoril več kot 50 mladinskih delavcev, 
končni rezultat pa bodo bolj kakovostni in atraktivnejši pro-
jekti partnerskih organizacij in izboljšan ugled mladinskega 
dela v lokalnih okoljih od koder prihajamo in širše.
V mesecu maju sledi drugo in v tem projektu zadnjo uspo-
sabljanje, kjer se bomo potopili še globlje v raziskovanje in 
ustvarjanje učnih priložnosti z in za mlade. 
V Društvu Lojtra vzporedno izvajamo več projektov, udele-
žence v okviru projekta DIY: facilitate learning experiences 

bomo povabili tudi k sodelovanju v E+ projektu strateškega 
partnerstva Globalno učenje Agora.
Naše avanture lahko spremljate na spletni strani: www.
drustvolojtra.si in FB profilu: https://www.facebook.com/
lojtradrustvo/. Kaj dejansko delamo in kakšen vtis to pušča 
na udeležencih pa najbolje opišejo videi na youtube kanalu: 
Association Lojtra Aljaž ZUPAN
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NLP IZ SARAJEVA 
z ODLIČNIMI 
REZULTATI

Plesalci NLP so se v aprilu udeležili tekmova-
nja INTERDANCE fest v Sarajevu. Udeležili so se 
tekmovanja v kategorijah hip hop in street dance 
show, kjer so dosegli odlične rezultate. Mladinska 
selekcija je tekmovala v street kategorijah ter do-
kazali, da slovenski plesalci spadajo med najbolj 
perspektivne plesalce v regiji. Anja Gorta je v ka-
tegoriji solistk zmagala, prav tako je skupaj z Mašo 
Štrus zmagala v kategoriji street duo. Najbolj smo 
ponosni na rezultat street dance show mladinske 
formacije, kjer so v konkurenci 9. formacij zma-

gali! Prav tako so odlične rezultate dosegli tudi 
otroški solisti, kjer sta naše barve zastopala Jaša 
in Jaka, Jaka si je priplesal drugo mesto, Jaša pa 
prvo. Naslednji dan smo se predstavili še v hip 
hop kategoriji, Tea si je v konkurenci 160 plesalk 
priplesala odlično 11. mesto, Manja in Žana 5. me-
sto, ter Maša in Žan Prvo mesto. Nastopila sta tudi 
Jaša in Jaka, ki sta si priplesala 3. in 5. mesto v 
hip hop kategoriji, mala skupina Swipe je končala 
na 4. mestu, formacija The drop pa na 5. mestu! 

Po končanem tekmovanju smo si na hitro ogledali še znamenitosti mesta in se polni pozitivnih 
občutkov vrnili v Slovenijo. 
Počasi se bliža vrhunec slovenske plesne sezone, Državno prvenstvo, ki bo konec meseca junija 
v Medvodah. Vse tekmovalne skupine se bodo predstavile na zaključni prireditvi, ki bo letos po-
tekala 3.6. ob 18:00 v Športni dvorani v Litiji. Vstop je prost, vljudno vabljeni!

KLUB KLIŠE
V pomladni marec smo na Klišeju vstopili z veliko novih pro-
jektov. Najprej smo po Litiji delili rože za dan žena, nekaj dni 
kasneje pa še majhne pozornosti za mučenike. 16.3. smo or-
ganizirali Klišnelkurs, hitri tečaj kitajskega jezika, 24. 3. pa 

smo se odpravili v Planico, kjer smo si ogledali skoke in navijali za naše 
orle. April je bil prav tako zelo pester. 3. 4. so v okviru mednarodnega 
dneva otroške knjige v knjižnici Litija potekale pravljične urice za naj-
mlajše. 5.4. smo organizirali še enega od naših hitrih tečajev tujega jezi-
ka, tokrat je bila na vrsti nemščina. V sodelovanju z IMZTR-jem smo 6. 4. 
organizirali prokativno kavarno na temo okolja, zdravja in mladih. 7. 4. je 
Kliše praznoval svoj 21. rojstni dan, kjer smo se podružili ob odličnih žar 
specialitetah. Od 20. do 22. 4. je potekal delovni vikend osrednje regije, kjer se je naša ekipa po-
vezovala z drugimi klubi Osrednje regije zveze Škis. Maj smo začeli zelo zagnano, z motivacijskim 

vikendom od 4. do 6. 5., ki smo ga preživeli sredi 
Kočevskih gozdov. 25. 5. bomo organizirali že 
4. hitri tečaj tujega jezika za vse, ki vas zanima 
poljščina, 26. 5. pa se nam vsi adrenalinski nav-
dušenci norih dogodivščin in taktične igre lahko 
pridružite v Železnikovem pruhu na paintballu! 
Z nami tudi v spomladanskih mesecih ostajajo 
stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, 
pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ce-
neje se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki 
Manja pa dobite poseben Kliše popust! Še vedno 

nudimo tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in nemščine. Da česa ne zamudiš, 
redno spremljaj našo facebook, spletno ali instagram stran!

POTUJEMO SKOzI ČAS

Dejavnost društva LILA v letošnjem prvem polletju se 
izteka v številnih razstavah.
2. SLIKARSKA POT 2018 »IZKOPANO IZ SPOMINA IN 
UPODOBLJENO« RUDNIK SITARJEVEC je bila odprta v pe-
tek, 18. maja. Projekt je bil razdeljen na likovni in literarni 

del.
V MESTNEM MUZEJU je bila postavljena 
razstava BARORELIEFOV in SLIK, ki je nastala na osnovi 
pripovedi rudarjev in delavk v separaciji. Avtorji so upodobili 
težko življenje ljudi, ki so delali v rudniku Sitarjevec. Narejen 
je bil video zapis projekta in katalog baroreliefov. V projektu 
so nastale tudi Sitarjevške zgodbe (pravljice, pesmi in zgod-
be). 
Sodelovali člani in članice društva LILA: Nubia ANŽEL, Miro-
slav DEBELAK, Špela DERMOL, Darja GREGORČIČ BERNIK, 
Magda GROZNIK, Gabrijela HAUPTMAN, Andrej HOSTNIK, 

Jelka JANTOL,  Roman KOVAČIČ, Danijela KUNC, Aleksander LAVREN-
ČIČ, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK, Jože POTOKAR Cvrčo, Jelka 
POLAK, Sabina SLANA CVIKL, Marija SMOLEJ, Anton SVERŠINA, Marija 
URANKAR MURN,  Anita VOZELJ, Jelka ZAJC, Roža ZORC.
Prav posebna razstava VILINSKI SVET SITARJEVCA je postavljena v izlož-
bah starega mestnega jedra v Litiji. Narisali in naslikali so jo mladi ume-
tniki iz CICI LILE in MALE LILE. Kar 39 jih je sodelovalo.

Napovedujemo:
V soboto, 26. maja 2018 EX TEMPORE GA-
BROVKA »ANTONOVA POT« slikanje in fotogra-
firanje (likovniki iz litijske, šmarske in zasavskih 
občin)
V soboto, 9. junij 2018, razstava »ANTONOVA POT« na prireditvi KS 
Gabrovka. 
V sredo, 13. junija 2018 ob 18. uri, v avli občine Litija odprtje razsta-
ve PRAZNIKU V POZDRAV.
V soboto, 23. junija 2018, ob 19. uri, Kresni večer, park gradu Po-
noviče: likovna razstava Študijskega krožka LILA in IC GEOSS »pODOBE 

SITARJEVCA« in predstavitev nastalih tekstov SITARJEVŠKE ZGODBE in PESMI. Pozdravljeni!
Predsednica LILA: Joža Ocepek
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VRTEC LITIJA

Leto 2018 je bilo razglašeno za 
Evropsko leto kulturne dedišči-

ne, in sicer z namenom, da vzbudi zanimanje 
zanjo v javnosti, še posebej pri otrocih in mla-
dih. Kulturna dediščina je osrednja komponenta 
kulturne identitete, kulturne raznolikosti in med-
kulturnega dialoga. Pomaga nam razumeti pre-
teklost in ustvariti boljšo prihodnost, česar si za 
otroke, ki obiskujejo naš vrtec, želimo tudi mi.
Da bi jim odstrli delček neverjetne zgodbe o 
razvoju civilizacije, smo se v letošnjem šol-
skem letu lotili na prvi pogled zahtevne teme 
za predšolske otroke. Potovali smo skozi čas in 
raziskovali, kako so živeli ljudje v različnih zgo-
dovinskih obdobjih. Otroci so na ta način dobili 
občutek, da čas, v katerem živimo, ni edini, ki 

obstaja. Navdušeno 
so sprejeli idejo, da 
na letni prireditvi 
ob rojstnem dnevu 
vrtca, odpotujemo 
nazaj in se prelevi-
mo v praljudi, Ilire, 
Stare Grke … Tako 
smo 19. aprila sku-
paj s povezovalce-
ma prireditve, ded-
kom in vnučkom, 
potovali skozi čas. 
Začeli smo čisto na 

začetku, takrat, ko ni bilo še ničesar in se je 
zgodilo nekaj, čemu znanstveniki pravijo veliki 
pok. V nastopu zaposlenih Vrtca Litija, so se 
začele rojevati prve zvezde, ki so se združevale 
v prve galaksije. Nato nas je sodobna tehno-
logija s pomočjo videa v nekaj minutah pripe-
ljala od nastanka prvih planetov, do časa pred 
približno 1, 4 milijona let. Takrat so oder za-

vzeli otroci – zvezde večera. V nastopih devetih 
enot Vrtca Litija smo se sprehodili skozi najpo-
membnejše mejnike svetovne zgodovine in si 
dovolili sanjati tudi o 
prihodnosti. Predsta-
vili so nam življenje v 
jamah, pred gledalci 
so skovali vaško si-
tulo, uprizorili so tro-
jansko vojno in olim-
pijske igre, pa viteški 
boj in baročni ples. 
Celo Kolumbova lad-
ja je zaplula preko 
oceana in po tirih je 
zapeljala prva parna 
lokomotiva. Obisko-
valcem so nastavili 
ogledalo s točko o življenju v sedanjem času, 
ko zazrti vsak v svoj ekran, pozabljamo na naj-
pomembnejše – na pristne, tople medsebojne 
odnose. V sklepni točki večera pa so nam spo-
ročili, da si otroci želijo boljše, to je barvite in 
razigrane prihodnosti.
Prepolna dvorana obiskovalcev je nastopajo-
če nagradila s stoječimi ovacijami in močnim 
aplavzom. Številne pohvale, ki so po prireditvi 
prihajale z vseh strani, so razblinile dvome o 
prezahtevni tematiki, poplačale ves vložen trud 
v pripravo prireditve in nam dale novo energijo 
na novo šolsko leto, ko nas čaka prav poseben 
jubilej, 90. rojstni dan vrtca Litija. Bodite z 
nami tudi takrat!

Špela M. SEDEVČIČ, vzgojiteljica
Mnogi izvirni rekviziti, ki so delo zaposlenih Vrt-
ca Litija in nekaj fotografij s prireditve ter likovna 
dela otrok si lahko ogledate do konca maja v avli 
Občine Litija. Vabljeni!
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LIPKE IN LIPCI „zAŽIGALI“

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO LITIJA V APRILU  
NA TREH TEKMAH

V mesecu aprilu je tekmovalna sezona na vrhuncu. Ude-
ležili smo se Plemenitega turnirja Zaprešić, nato je bilo 

za najmlajše tekmovalce na vrsti 1. kolo Adidas lige in za zaključek še 
Državno prvenstvo. 
14.4.2018 so trije člani kluba tekmovali na Plemenitem turnirju Za-
prešić, ki ga vsako leto v mesecu aprilu organizira Taekwondo klub Za-
prešić iz Hrvaške. Tekma ima vedno tudi dobrodelno noto, udeležilo pa 
se je skupno 352 tekmovalcev. Naša najmlajša in za sedaj še najmanj 
izkušena tekmovalka je Edina Duraković v kategoriji mlajših kadetinj 

do 30 kg. V njeni kategoriji 
je bilo 13 tekmovalk in Edina 
je v prvem krogu žal izpadla 
z rezultatom 5:3. V kategoriji mladink do 63 kg je tek-
movala Pia Smrekar, ki je prepričljivo premagala dve 
tekmovalki in osvojila prvo mesto. Med člani je tek-
moval Domen Pirc v kategoriji višje kot običajno, do 
80 kg, kjer je bilo osem tekmovalcev. Osvojil je drugo 
mesto.
18.4.2018 sta na Vrhniki hkrati potekali dve tekmova-
nji. Prvo je 1. kolo Adidas otroške lige, ki je name-
njeno otrokom v starosti od 5 do 14 let in na katerem 
je tekmovalo 7 otrok našega kluba. Med otroki je do-

segel najboljši rezultat Miha Garantini, ki je osvojil 1. mesto v kategoriji mlajših kadetov 1 do 33 
kg, skupno pa se je uvrstil na 3. mesto med mlajšimi kadeti 1. Med deklicami pa se je najbolje 
odrezala Edina Duraković, ki je dosegla 2. mesto v kategoriji mlajših kadetinj 2 do 33 kg in bila 
skupno 5. med mlajšimi kadetinjami 2.
Drugo tekmovanje, ki je potekalo na Vrhniki, pa je Državno prvenstvo , kjer se je borilo 6 bor-
cev. Med člani je dosegel najboljši rezultat Domen Pirc, ki je postal državni prvak in se je uvrstil 
na skupno 5. mesto med člani. Klub Šmartno Litija je v skupni razvrstitvi na obeh tekmovanjih 
dosegel 8. mesto, posamezni rezultati pa so sledeči: Miha Garantini, mlajši kadeti 1-33 kg, 1. 
mesto; Noel Saje, mlajši kadeti 1-33 kg, 2. mesto; Edina Duraković, mlajše kadetinje 2-33 kg, 
2. mesto; Luka Lokar, kadeti B -49 kg, 2. mesto; Gašper Lokar, mlajši kadeti 2-36 kg, 3. mesto; 
Irman Dedić, mlajši kadeti 2-36 kg, 3. mesto; Domen Pirc, član -74 kg, 1. mesto; Tadej Pirc, član 
-68 kg, 3. mesto; Kristjan Ponebšek, član -68 kg, 3. mesto; Lovro Perme, mladinec -59 kg, 3. 
mesto; Pia Smrekar, mladinke -63 kg, 1. mesto; Aleksandra Rozina, mladinke -68 kg, 1. mesto; 
Jošt Smrekar, mlajši kadeti 2 -33 kg -  Eva ŠTANGAR

V okviru zavoda Živi na polno v Litiji nudimo: individualno, 
zakonsko – partnersko in družinsko terapijo, psihoterapevtsko 

svetovanje, pomoč zasvojenim in njihovim svojcem,  
pomoč depresivnim in žrtvam zlorab in psihosocialno  

podporo zaposlenim.

Terapije in svetovanja potekajo v diskretnem in varnem okolju.

Več na tel.: 040 632 208 (od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro) 
ali na mail: psihoterapevtsko.svetovanje@gmail.com 

in na spletni strani 
www.zivinapolno.com/psihoterapevtsko svetovanje 

PROSLAVA NA JAVORSKEM PILU

KO SE V BUTALAH ZBUDI LJUDSTVO.... 
(Zbor občanov v Hotiču)

MALONOGOMETNI TURNIR NA TRAvI v NK LITIJA
IGRIŠČE: NK LITIJA. TURNIR BO V SOBOTO, 9. 6. 2018.
PRIČETEK TURNIRJA BO OD 15.00 URE DALJE. IGRA SE 6 + 1.
PRIJAVNINA 60,00 EUR. PRIJAVITE SE OD PON. - PET.  
OD 17.OO - 2O.OO URE V KLUBU NK LITIJA.
NAGRADNI SKLAD ZNAŠA 70% OD PRIJAVNIN.
INFO.: 041 802 796
ZA HRANO IN PIJAČO BO POSKRBLJENO !!!

Dne 27. aprila 
2018 ob 11. uri je bila na Javorskemu Pilu tra-
dicionalna proslava ob dnevu upora proti oku-
patorju, 77 letnici ustanovitve OF slovenskega 
naroda ter prazniku dela 1. maja. Proslavo sta 
organizirala Združenje borcev NOB za vrednote 
NOB Litija-Šmartno ter OO SD Litija Šmartno.
Proslave se je udeležilo večje število občanov iz 
Litije in Šmartnega pri Litiji. Pozdravni govor je 
imel predsednik združenja borcev za ohranjanja 
vrednot NOB tov. Miro Kaplja, slavna govornica 
pa je bila dr. Anja KOPAČ MRAK, ministrica za 
delo , družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, ki je v svojem govoru poudarila pomen usta-
novitve OF, upora proti okupatorju, ki je imel na-
men podjarmiti in ne samo to uničiti slovenski 
narod..

Predstavniki komunistov, krščansko socialistič-
nega delavstva, Sokolov in naprednih kulturni-
kov so OF – po nekaterih navedbah ustanovili 
sprva z imenom Protiimperialistična fronta 27 
aprila 1941, čeprav je po nekaterih ugotovitvah 
bil dan ustanovitve 26. april 1941, vendar je 
kljub temu praznični dan ostal 27. april.
In prav 26. aprila 1941 je Maribor s spremstvom 
obiskal Adolf HITLER, ki ga je 8. aprila 1941 za-
sedla nemška vojska.
OF je takoj začela z podtalnimi oblikami odpora 
sabotaž, trosilnih akcij letakov in polvojaških de-
janj ter napadov na okupatorjeve postojanke. Za 
odpor pa je bila najpomembnejša oborožena or-
ganizacija. Poleti 1941 so nastale prve partizan-
ske enote, po Sloveniji pa se je razširil oboroženi 
odpor, ki je sčasoma prerasel v narodnoosvobo-
dilni boj. Slovenija je bila v času NOB razdeljena 
na borce, ki so se borili proti okupatorju in do-
mače izdajalce, ki so sodelovali z okupatorjem. 
In prav tega dogodka se tudi danes spominjamo 
ob tej spominski proslavi. Namreč 28/9-1944 
je Cankarjeva brigada z borci padla v zasedo do-
mobranske enote iz postojanke iz Šentvida pri 
Stični. V tem boju je padlo 24 borcev, 29 pa je 

bilo težje poškodovanih. Tudi danes je prisotna 
ta delitev, kar se vidi na proslavah, žalostno pa 
je to da takšno delitev ustvarjajo in zagovarjajo 
nekateri bivši člani zveze komunistov.
Spoštovani občani in občanke, živimo v času, ko 
bo delavski razred moral stopiti skupaj in zače-
ti odločen boj za delavske pravice, kajti danes 
sodobni kapitalisti že izborjene delavske pravice 
zmanjšujejo ali celo ukinjajo. Žal mnogi delavci 
danes kljub temu, da so zaposleni s svojo plačo 
živijo v revščini in svojo usodo delijo z mnogimi 
upokojenci. Kot vidite upokojence so odpravili z 
minimalno povišico 2%, vendar pa so ostali vsi 
drugi ukrepi iz sprejetega varčevalnega zako-
na. Politika v bančnem sistemu tako naša kot v 
evropski uniji in ti jo tudi narekujejo zelo majhno 
inflacijo, obrestovanje hranilnih vlog minimalno, 
vendar pa so vedno večji stroški njihovih stori-
tev. Vrednost EVRA odkar smo stopili v Evropsko 
unijo in prevzeli EVRO kot plačilno sredstvo, je 
vrednost EVRA občutno padla.,cene pa so enor-
mno rasle, in pahnile delavce in upokojence v 
revščino
Takšno je stanje po 77 letih od ustanovitve 
Osvobodilne fronte Slovenskega naroda. Kot vi-
dimo, danes Slovenija ni več »Samostojna«, pač 
pa dela po diktatu »Evropske unije«,ki zahteva 
dosledno izvajanje evropskih predpisov. Žal k 
takšnemu stanju prispevajo tudi naši politiki , ki 
se uklanjajo politiki, ki jo vodi Unija.
Proslavo je spremljal kulturni program v kate-
rem so sodelovali Marko Namestnik nadarjen 
mlati trobentač, č harmonikar Marko KREBS 
ter SOLIST Matija SAVŠEK. Program prireditve 
je povezoval Zlatko ZAVRL, ki je hkrati nastopal 
tudi kot recitator.
Po končanem uradnem delu proslave pa je po-
tekalo krajše tovariško srečanje pri Lovskem 
domu LD Gabrovka, kajti v današnjem času je 

druženja vse premalo, zato ste dragi občani pri-
srčno vabljeni na proslavo naslednje leto.

Ciril GOLOUH

Tam kjer reka Sava napravi tista dva ovinka ob 
cesti stoji vas, Sp. Butale, to je ravno tam, kjer se 
zavije na ozko razdrapano cesto v središče lepe 
dežele, kjer so našli znamenito situlo in postavi-
li geometri v bližini kamen, da je prav to težišče 
širne butalske dežele. In je občinska oblast zapo-
vedala, da se ima čez tiste ovinke ob Savi voziti 
hitreje in so odločili, da bodo v Sp. Butalah raz-
širili križišče še z eno cesto, da se bo prej prišlo 
v glavno mesto in zavilo v znamenito arheološko, 
kulturno in sploh središče slavne dežele. 
V Zg. Butalah imajo šolo iz časov Marije Terezije. 
Lepa, krasna šola, še njihovi pradedje so pred I. 
svet. vojno tja hodili po pamet. Pa se je toliko 
zaredilo mladine, da je šola pretesna za vso mla-
dež, želijo razširiti to šolo. Glej ga šmenta, pa so 
pozabili na lepi sončni legi poleg vrtca določiti 
mesto za novo šolo, saj jim butalski načrti kaže-
jo, da je tam lahko le njiva za prostor, da posejejo 
sol. A oni se ne dajo, in so našli lokacijo zraven 
stare šole, na farovškem vrtu. Ker je tam prostora 
premalo, po arhitektih 
narisana šola pa ne 
sme biti višja kot fa-
rovš, jo bodo vkopali v 
zemljo, da si ne nako-
pljejo zamere od nad-
svetne oblasti. 
Skupno pa je vsem, 
v Sp. in Zg. Butalah, 
da pijejo gnojnico na-
mesto vode, občinska 
oblast pa jim to zara-
čunava do litra natančno, pa še omrežnino za 
dotok te gnojnice po ceveh (zanje so prej sami 
zbrali denar, temu so rekli samoprispevek), in 
za odtekanje le-te, kot tudi za čiščenje. Namreč, 
največja postava je v glavnem mestu določila, da 
imajo vsi pravico do pitne vode. Čeprav jih vsak 
ponedeljek po butalskem radiu obveščajo, da 
voda ni za pitje, ni za nič, oni verjamejo le postavi 
iz ustave, da imajo pravico do čiste vode in jo 
pijejo in plačujejo. Taki so oni, pametni.
In je prišel dan, ko je Polde sklical vse v gasilski 
dom na zbor. Trlo se je množice, dvorana je poka-
la po šivih. Sam presvetli občinski župan Franci 
je prišel na ta zbor, z obema pomočnikoma, pod-
županjo Lijano in podžupanom Borisom. Pa niso 
bili nič kaj veseli množice, so se bolj kislo držali, 
ko pa pred vrati postavljenega bokala z gnojnico 
vode niso niti pogledali, kaj šele pili. 
Na zboru je prvi od vseh, Polde prebral poročilo, 
kaj so delali v butalskih vaseh preteklo leto. Tako 
je navrgel, da so prejeli lansko leto od občinske 
oblasti cca 1600 soldov, da so lahko več šajterg 

peska posuli po dveh cestah. Od premoženja je 
omenil vrata v mrliško vežico (preko 600 soldov 
navržejo), in pa da ima občina, ki izterjuje naje-
mnino za grobove (tudi pokopališče so prepustili 
občinskemu županu), ki pa ima še 36 soldov naje-
mnine za en grob v izterjavi. Tako, da se ve, kako 
je s financami. Občinski župan pa jim tudi ni znal 
pomagati pri tej bilanci, ko pa za vrednost krajev-
nega vodovoda, ki ga je zasegla občina, ni vedel, 
in bo na naslednjem zboru odgovor jeznim kra-
janom podal na pismeno. Uradno, po postavah. 
In je bila razprava burna kar se le da. Očitki ob-
činskemu županu niso nič zalegli, gonil je svoje, 
da delajo vse po paragrafih in da se s tem obre-
ganjem visoki občinski politiki dela škoda, pose-
bej je bilo čutiti, da brani svojo avtoriteto najbolj 
pravičnega in pametnega župana. On je namreč 
nad vsemi butalci, saj je ja župan. Tako je res in 
prav. In je obljubil, kaj vse bodo v Butalah napra-
vili na novo. Pa so se uprli navzoči in izglasovali z 
veliko večino namesto križišča, ker bi podrlo pol 

gostilne v Sp. Butalah 
in staro hišo lokalnega 
umetnika Vinčija, 

KROŽIŠČE
Vmes sta podžupan Bo-
ris in podžupanja Lijana 
stisnila rep med noge in 
zapustila razjarjeni zbor, 
Francija pa na cedilu. 
In je moral župan sam 

obljubljati, kaj bo občina napravila v obeh vaseh, 
celo do leta natančno je vse določil (l. 2020, pa 
do konca naslednjega leta, ko goduje Sv. Nikoli 
itd…), vse pa po volitvah, ko bo on spet in naprej 
župan. S koliko soldi bodo podprli butalske načr-
te, pa se ne ve, saj plan so sploh pozabili sprejeti. 
Red mora biti in po odredbi komandirja, prvega 
butalskega policaja, tam pri gasilskem domu kot 
nekoč miličniki kasirajo solde od vseh, ki si upajo 
čez most v Sp. Butale pripeljati prehitro. To, da 
otroci ne morejo po 37 centimetrov širokem raz-
ritem preostanku pločnika sploh priti mimo voze-
čih tovornjakov čez most na avtobusno postajo 
pred gasilski dom na šolski kombi, se zdi sitno 
Cefizlju, njim pa ne. 
Videl in zapisal na zboru krajanov KS Hotič dne 
21.04.2018: 
Miro Bregar (prej sodnik v Litiji v letih 1991-1993)

P.s.: Fran Milčinski, je bil od leta 1900 sodnik, 
tudi v Litiji, ko je opisoval glorijo takratnih Butal-
cev, »ki so tekmovali s pametjo in zmagali oni- kaj 
mislite!- in ne pamet«

V soboto, 07.04. 2018, 
je v športni dvorani Gi-

mnazije Litija potekal koncert Ko se lipčki že-
nijo 3. Kot pove že ime, ga je tretjič zapovrstjo 
organiziralo Pevsko društvo Lipa iz Litije. Pevke 
in pevci so svoj navdih tokrat našli v rock me-
lodijah, pri čemer jim je pomagal spremljevalni 
bend v sestavi Damir Pavlič na bobnih, Stanči 
Škarja na bas kitari, Gašper Šinkovec na kitari 
in Urban Grabenšek za klavirjem. Njihov pro-
gram je s svojim inteligentnim humorjem, ki je 
požel iskren smeh in aplavze publike, dodatno 
popestril stand up komik, asistent na Fakulte-
ti za matematiko in 
član Šaleškega ok-
teta Uroš Kuzman. 
Za trajen spomin na 
dogodke je med dru-
gim tudi v fotokotič-
ku z inštrumenti skr-
bel fotograf Gregor 
Požun.
Koncert je bil te-
matsko razdeljen na 
dva dela: v prvem 
so zazvenele nekatere angleške rock klasike iz 
angleškega govornega področja. Lipci so kon-
cert otvorili z izvrstnimi priredbami Billyja Joe-
la, Beatlov in Erica Claptona, njihove sopevke 
pa so jim odgovorile z venčkom največjih hitov 
skupine Queen. Oboji so se izbrani tematiki pri-
lagodili tudi stilsko, saj so svoj poklon rockov-
ski subkulturi izrazili s svojim videzom: s črnimi 

očali, usnjenimi jaknami, irokezami... in seveda 
z allstarkami. 
Da pogrešajo dobri stari rock, so se strinjali 
tudi poslušalci, ki so zlasti v naslednjem sklopu 
skupaj z nastopajočimi prepevali nekatere že 
skorajda ponarodele rock hite Big Foot Mame, 
Siddharte, Pop Designa in drugih izvajalcev. Ti-
sti najbolj zaljubljeni so ponovno lahko koncert 
spremljali v intimnem vzdušju mizice za dva in 
uživali ob vrčku doma varjenega piva Cocky.
Seveda bi bil koncert brez podpornikov in do-
natorjev v takšni obliki praktično neizvedljiv. 
Hvala podjetjem Ostrešje, Forma Brežice, Ge-

odetski biro Jože Ce-
stnik, Mizarstvo Rok 
Zupančič in Mizarstvo 
Jelnikar, Kovinski iz-
delki Igor Kajtna, Cve-
tličarstvo Rožica Si, 
Petra Planinšek, Me-
sarija Frtica, Zoboteh-
nični laboratorij Zinka 
Tori. Velika zahvala 
gre ekipi, ki je skrbela 
za ozvočenje in osve-

tljavo, ostali tehnični ekipi in sploh vsem sode-
lujočim, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi. 
Tako smo vsi koncert zaključili z odličnimi ob-
čutki ter z obilico motivacije in novimi idejami 
za prihodnjo sezono. Show must go on oz. po-
vedano drugače: se vidimo na naslednjem kon-
certu! 
 ŽVS in MVS Lipa
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Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tiM-ecKARt metodi

OD SEDAJ 
TUDI 

SERVIS 
HIBRIDNIH IN 
ELEKTRIČNIH 

AVTOMOBILOV

TENIS KLUB AS

NIK RAzBORšEK zMAGAL ITF TURNIR v ANTALYI, 
BOR ARTNAK NEPREMAGLJIv DOMA IN v TUJINI

VRTEC POLHEK POLŠNIK

IzLET NA GLINJEK
Otroci so v predšolskem obdobju izpostavljeni vplivom okolja, 
zelo pomemben za njih je gibalni razvoj. 
Gibanje je ključnega pomena za otrokov razvoj in zato jim sku-
šamo v vrtcu ustvariti pozitiven odnos do gibanja. V okviru 
projekta MALI SONČEK smo tokrat odšli na izlet, na Glinjek. 
Udeležili so se ga otroci 2. starostnega obdobja. Otroci na teh 
izletih zelo uživajo. Skupaj opazujemo naravo, prepevamo po-
znane pesmi, se ob tem gibljemo in ustvarjamo prijetne vezi 
med seboj. 
Izleti na bližnje vrhove nas vedno znova preplavijo s pozitivno 
energijo in prijetnimi občutki, saj se ob gibanju sproščamo in 
zabavamo ☺.

Barbara KUNC

ČLANSKA EKIPA SEzONO KONČALA  
NA TRETJEM MESTU

PRVI USPEHI
Spomladanske tekaške prireditve so v polnem teku. In z 
njimi mi. V Izoli na Istra maratonu smo trije člani društva 
tekli maraton. Mojca Justin in Mia Loc sta v svoji staro-
stni kategoriji osvojili bronasti medalji. Samo dva tedna 
po maratonu so štirje člani tekli Rijeka maraton. Tudi na 

precej težkem 42 km terenu sta se na stopničke za zmagovalce zavih-
teli Ana Podlipnik in Mia Loc. "Bolj star bolj nor" sva peli od veselja in 
ponosa z Ano po slovesni razglasitvi.
Najlepše pa je bilo teči trojke 29 km. Na najtežjo progo smo se podale 
tri jeklene spominčice. Oglejte si slikco. Besede so odveč, ker nam na 
obrazih piše, da nas tek osrečuje. Šilt tekači.  Mia LOC

30 LET DU »SLOGA« JEvNICA
V soboto, 14. aprila 2018, smo v polni dvorani Zadružnega doma v Jevnici na zboru članov društva 
upokojencev SLOGA Jevnica, obeležili tudi 30. letnico ustanovitve društva.

Na pobudo našega krajana, g. Slavka Uplja, je 
13. januarja 1988 na zahodnem delu občine Li-
tija nastalo društvo z imenom SLOGA Jevnica, 
kajti združevalo je upokojence iz KS Jevnice, 
Kresnic in Ribč.
K povezovanju upokojencev na družabnem, so-
cialnem, izletniškem in športnem področju so 
zelo veliko prispevali vsi dosedanji predsedniki 
društva; Jože Eržen, Ignac Vozel, Jože Godec in 
sedanji predsednik Ludvik Jamšek.
Društvo vključuje upokojence v družabno, re-
kreativno življenje, v medsebojno pomoč in ne-

posredna srečanja z obiski na domu ali pa v Domu Tisje, oz. v njeni enoti v Litiji.
Društvo SLOGA Jevnica sodeluje na dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti in se povezuje z 
društvi občine Litija in z Zasavsko pokrajinsko zvezo.
Ob 30. letnici društva smo izdali zbornik-knjižico o delovanju društva skozi vsa leta.
Ko smo zbirali gradivo in prispevke za jubilejno knjižico, smo prišli do spoznanja, da je bilo dru-
štvo v vseh teh letih zelo aktivno, da so ljudje preživeli veliko prijetnih skupnih trenutkov in tako 
želimo nadaljevati tudi v priho-
dnje.
Po končanem zboru članov 
društva in kulturnem progra-
mu, se je nadaljevalo druže-
nje.

Dragica CEGLAR

Nik Razboršek je po odličnem nastopu za Da-
vis cup reprezentanco, ko je z odločilno zmago 
popeljal Slovenijo do zmage, na ITF turnirju z 
nagradnim skladom 15.000 $ dokazal, da zma-
ga ni bila naključje in da je očitno v odlični for-
mi, saj je brez večjih težav osvojil turnir v An-
talyi. Nik Razboršek je na Futuresu v Antalyi 

(15.000 $) osvojil svoj 
tretji naslov v karieri. V 
finalu je s 6-3 6-4 prema-
gal 8. nosilca, Ukrajinca 
Artema Smirnova, 551. 
igralca lestvice ATP. Nik 
je za zmago v srečanju, 
v katerem je nasprotniku 
petkrat odvzel začetni 
udarec potreboval uro in 
štirideset minut, v osvo-

jenih točkah pa je bil na koncu boljši z 59-52. 
V finalu je odigral osmo tekmo na turnirju, saj 
si je moral nastop v glavnem turnirju priigrati v 
kvalifikacijah. To daje njegovemu dosežku za-
gotovo še dodatno težo. Tudi sicer je z vsemi 
nasprotniki opravil dokaj gladko, le v prvem 
krogu glavnega turnirja je moral Avstrijcu Er-
lerju prepustiti en niz. Čestitamo !
Odlično še naprej nastopa trinajstletni Bor 
Artnak, brez dvoma eden najbolj perspek-
tivnih mladih teniških igralcev v Sloveniji. 
V Tirani je osvojil kar tri turnirje za evrop-
sko teniško lestvico. Na prvem je slavil po-

tem, ko je v polfinalu s 6-3 6-4 premagal Srba 
Nikolo Jovanovića in nato tudi v finalu zaigral 
odlično in z 2-6 6-2 6-2 premagal Francoza Lea 
Clauzelo. Bor Artnak je slavje v Tirane naredil 
popolno z osvojitvijo naslova tudi v konkuren-
ci dvojic, kjer je igral s soigralcem Matijo Sa-
mardžićem. Bor Artnak je bil nepremagljiv tudi 
na drugem turnirju in tudi tokrat je bil v finalu 
boljši od Francoza Lea Clauzela. Zmagal je s 
6-4 7-6(6). Čestitamo ! Zmagi na mednarodnih 

tekmovanjih je Bor nato dodal še zmago na slo-
venskem Odprtem prvenstvu v Kopru, kjer je 
bil brez konkurence in zanesljivo zmagal turnir. 
O Borovi premoči v finalu pove vse že rezultat 
– nasprotnika v finalu, Janija Retlja iz Otočca je 
premagal s 60 60. Bor ostaja zanesljivo na 1. 
mestu slovenske teniške lestvice do 14 let in 
na 21. mestu evropske teniške lestvice Tennis 
Europe do 14 let. Čestitamo !
Na mladinskem ITF turnirju 5. ranga v Subotici 
je odlično nastopil Tom Ašič Kovač, ki je v dru-
gem krogu s 6-4 4-6 7-5 premagal 5. nosilca, 
Slovaka Adama Arbeta in se uvrstil v tretji krog. 
Na mednarodnih turnirjih je nastopila tudi Na-
stja Kolar. Tokrat je poskusila na višjem ni-
voju turnirjev in sicer na turnirjih z nagradnim 
skladom 25.000$. V Karschiju je izgubila v 1. 
krogu, v Tbilisiju pa se je prebila v 2. krog in 
osvojila nove WTA točke.
Veliko se je dogajalo tudi na domačih turnirjih. 
Poleg že omenjene zmage Bora Artnak v Ko-
pru, je v Kopru odlično nastopal tudi Jaka To-
mažin, ki se je uvrstil v četrtfinale, kjer ga pre-
magal prav klubski sotekmovalec Bor Artnak. 
Skupaj pa sta se uvrstila tudi v polfinale dvo-
jic. Pri deklicah je nastopila Rina Grošelj, ki 
je imela v igrah posameznic nekoliko smole in 
se je poslovila že v 1. krogu, precej bolje pa se 
je odrezala v konkurenci dvojic, kjer je v paru 
z Laninšek Ano osvojila 2. Mesto. Čestitamo !
Na Ptuju je v konkurenci deklet do 16 let zno-
va odlično nastopila Pia Poglajen, ki je v igrah 
dvojic osvojila pokal za 2. Mesto in nove točke 
za lestvico TZS. 
V Domžalah sta nastopila Tom Ašič Kovač in 
Luka Vodnik. Luka se ni uspel prebiti skozi 
kvalifikacije, Tom pa je bil v glavni turnir uvr-
ščen neposredno in se je uvrstila v četrtfinale, 
kjer ga je nato premagal kasnejši zmagovalec 
Rok Komac s tesnim rezultatom 7-6 7-5. 
Tenis klub AS Litija je gostil finalni A turnir do 
12 let za dečke. Nastopilo je preko 50 tekmo-
valcev iz cele Slovenije. Domači igralec, komaj 
desetletni Žiga Šeško se je uspel uvrstiti v dru-
gi krog, kar je zanj odličen rezultat. V finalu sta 
se pomerila dva tekmovalca iz Kranja in v final-
nem obračunu je 2. nosilec Luka Videnovič s 
6-2 6-3 premagal 1. nosilca Miho Bajžlja. 

TENIS KLUB AS LITIJA VAS, V OKVIRU 
DNEVOV NVO IN DNEVA SLOVENSKEGA 
TENISA, VABI NA BREZPLAČNO IGRANJE 

TENISA V SOBOTO, 26.05.2018 IN 
NEDELJO 27.05.2018. ZA REZERVACIJE 

TERMINOV POKLIČITE NA 01 8980 800 !
VLJUDNO VABLJENI !

Članska ekipa Ženskega roko-
metnega društva Litija, ki jo se-

stavlja 18 igralk, domačink iz Litije in Šmartna 
je pod vodstvom trenerja Boštjana Kogovška in 
pomočnika trenerja Romana Verbajsa v leto-
šnji tekmovalni sezoni, na 20 tekmah zabele-
žila 12 zmag, 2 neodločena izida in 6 porazov. 
Ekipa je tako sezono končala na 3. mestu v 1.b 
ženski rokometni ligi. Na prvih dveh mestih v 
ligi sta ekipi iz Velenja 
in Nakla. Prav na zadnji  
letošnji tekmi v začetku 
maja so naše igralke po-
kazale veliko borbenosti 
in željo po zmagi in pre-
magale ekipo RK Naklo  
(24:20).
S tretjim mestom so 
dekleta izpolnila priča-
kovanja, ki za naslednje 
sezone vodijo na sam 
vrh  slovenske članske 
razvrstitve. Polne tribu-
ne navijačev in podpornikov so dodatna moti-
vacija igralkam in vsem prostovoljcem v dru-
štvu. Ponosni smo, da smo ženski rokomet v 
Litiji in Šmartnem pripeljali na to raven. 
Stavimo tudi na vse mlajše ekipe in si želimo 
veliko podmladka v mini rokometu. Priložnost, 
da se vaša deklica vključi v naše vrste bo na 
začetku šolskega leta v septembru.
Mlajše ekipe bodo v času branja tega članka 
tekmovalno sezono sicer že končale, vendar so 
oz. bodo v maju odigrale še nekaj tekem. Ka-
detinje se borijo za najvišja mesta v državnem 

prvenstvu. V maju jih čakajo še tri pomembne 
tekme, ki bodo odločale o končnem vrstnem 
redu v tej kategoriji. 
Ekipa starejših deklic v razigravanju igra na tur-
nirjih na katerih so si na šestih tekmah priigrale  
3 zmage, 2 neodločena rezultata in 1 poraz. 
Naše najmlajše rokometašice, ki tekmujejo v 
državnem prvenstvu si v razigravanju od 1. do 
6. mesta v državni nabirajo pomembne izku-

šnje, ki jim bodo prav 
prišle v naslednji se-
zoni. 
Mini rokometašice in 
mini rokometaši pa 
svoje pridobljeno ro-
kometno znanje kažejo 
na turnirjih. V mesecu 
maju se bodo udeleži-
li tudi mednarodnega 
rokometnega turnirja 
Zasavje  cup v Dolu pri 
Hrastniku.
Po zaključku tekmo-

vanj pa še ne gremo na počitnice. Pripravlja-
mo še junijski motivacijski dan za vse igralke 
in igralce, skupaj z RD Šmartno rokometni ta-
bor za najmlajše rokometašice in rokometaše, 
jesenske priprave za člansko ekipo in zanimiv 
program za mini rokomet v novem šolskem 
letu. Pišite nam na info@zrd-litija.si, kaj vas za-
nima, da se boste jeseni lažje odločili za vklju-
čitev vaše deklice v našo zdravo rokometno 
druščino.
Spremljate nas na naši spletni strani www.zrd-
-litija.si in na FB strani.



Ni te več na pragu,
ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,
da zaman te čakamo
ne moremo dojeti,
a spomin nate daje nam moči,
da brez tebe učimo se živeti.

ZAHVALA
ob izgubi dragega moža, očeta in brata

LEOPOLDA MOČILAR
6.5.1949 – 7.4.2018
Zagozd, Dole pri Litiji

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in mate-
rialno pomoč. Hvala  osebju ZD Litija za nesebično pomoč, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in pogreb-
cem PGD Dole. Hvala Ireni za ganljive besede slovesa in vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, sin Boštjan in ostalo sorodstvo

Vse je tiho, vse le sanja,
sanja tudi siva pot, ki le kdo ve,
kdaj popelje nas utrujene od tod. 

ZAHVALA
Zapustil nas je predragi

PAVEL KOTAR
z Dol pri Litiji

30.10.1933 – 28.4.2018

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste nam stali 
ob strani v času njegove bolezni in ob njegovem slovesu darovali za cvetje, 
sveče in maše. Prav posebej se zahvaljujemo sodelavcem in prijateljem 
BARTOG d.o.o. Trebnje za tako številno udeležbo pri zadnjem slovesu. 
Hvala osebni zdravnici dr. Sabini Kokot za dolgoletno zdravljenje, vsem 
dežurnim zdravnikom, medicinskim sestram, medicinskim tehnikom, 
reševalcem in patronažni službi. Zahvala g. župniku Stanetu Kerinu za lep 
cerkveni obred, ministrantom, pevcem Lipa in trobentaču. Posebno zahva-
lo izrekamo PGD Dole pri Litiji za organizacijo pogreba kot tudi sosednjim 
gasilskim društvom in GZ Litija za udeležbo s prapori, KSP Litija ter vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
g. Antonu Sveršini in gasilskemu tovarišu Vladimirju Oblaku za ganljive 
besede slovesa, zastavonoši ter praporščakoma DU Dole in KO KORK Dole.

Vsi njegovi

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živel
za vedno boš ti.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi

JANEZ KOVAČIČ
23.10.1932 – 24.3.2018

iz Laz pri Vačah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala pevcem 
iz Vač, g. župniku, pogrebni službi KSP Litija, trobentaču in govorniku 
g. Karlu Jurjevcu. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo 
pot.

Vsi njegovi

Ko tvoje zaželimo si bližine,     
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več ni.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi…
Med nami si.

V SPOMIN
16. maja 2018 je minilo žalostno leto 

odkar nas je zapustil naš dragi

GUSTI POŽUN
iz Litije

Nikoli te ne bomo pozabili. 
Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo

in mu na grob prinašate cvetje in sveče.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
Mineva leto dni neminljive žalosti 

odkar nas je zapustil naš

DARKO TOKIĆ

Hvala vsem, 
ki postojite ob njegovem preranem grobu 

in ga ohranjate v svojih srcih.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Zapustila nas je draga žena, mami, babi in tašča

ANA GODEC
7.1.1950 – 30.4.2018

iz Kresnic

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter svete maše. 
Hvala gasilcem in reševalcem za ves trud. Hvala pogrebcem, gospo-
du župniku za lep obred, trobentaču Jožetu in hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

družina Godec

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

V SPOMIN

BENO ROZMAN

Mineva že dvajseto leto
odkar si se poslovil od nas. 

Hvala vsem,
ki se ga spominjate.

Nuša, Blaž in Alenka z družino

Zapel je zvon, tebi v slovo.

Poln bolečin, ostaja spomin, 
ostaja praznina,
molk in tišina...

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, 

da se je od nas za vedno poslovila naša draga mama, 
babica, prababica in sestra

BAJDE JOŽEFA
Iz Sp. Hotiča

16.3.1932 – 10.4.2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala g. župniku dr. Božidarju 
Ogrincu za lepo opravljen obred, hotiškim pevcem za zapete žalostinke, 
praporščaku in zastavonoši, trobentaču, g. Matjažu Juvančiču za be-
sede slovesa ter vsem, ki ste nam pomagali v teh težkih trenutkih. 
Posebna zahvala dr. Sabini Kokot, ostalim zdravnikom ZD Litija ter 
patronažnemu in ostalemu osebju ZD Litija za dolgoletno oskrbo na 
domu. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala vsem, ki se jo boste spominjali. V naših srcih bo ostala za vedno...

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

www.gostilnakovac.si
MALICE

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

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR

Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le ljube skrbne mame,
nihče nam ne more vrniti.

V SPOMIN
25. maja bo minilo štiri leta, odkar nas je zapustila naša mami, 

mama, tašča, sestra, svakinja in soseda

IVANKA JERINA
rojena Južnič
iz Ribč 10.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi,  
jo ohranjate v lepem spominu, ji prižigate sveče, 
prinašate cvetje in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu.

Vsi njuni

JANKO 
CVETAŠ

12.5.1939 - 25.4.2000

JULIJANA 
CVETAŠ

5.8.1941 - 21.5.2008

Je čas, ki da in je čas, ki vzame,
pravijo, da je tudi čas, ki celi rane

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN
Mineva 18 in 10 let žalosti kar sta od nas za vedno odšla

iz Jesenj
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Pogovor s funkcionalnim terapevtom Miho Perkom, ki se po letih dela  
v vrhunskem športu in v tujini vrača v domači kraj

»SEDENJE JE NOVODOBNO KAJENJE«

 "Podarite nekaj neprecenljivega, 
podarite dobro počutje.

DARILNI BONI 
Funkcionalne terapije Perko." 

040 210 639

KEMPO ARNIS fEDERATION LITIJA

ODPRTI MEDNARODNI TURNIR KIMON OPEN 2018

Že načrtujete letošnji dopust?

Tomislav Mikek, vodja NLB Poslovalnice Litija

»A preden odhitite pustolovščinam naproti, je 
dobro, da se za trenutek ustavite in poskrbite, da 
vas po vrnitvi z dopusta ne bi pričakala luknja na 
bančnem računu. Lahko se odločite za varčevanje 
in vsak mesec določeno vsoto namenite varčevanju 
za dopust ali pa se v prid varčevanju za dopust 
odpoveste kateri od svojih nenujnih razvad,« začne 
Tomislav Mikek, vodja NLB Poslovalnice Litija.

Naredite si finančni načrt

Če že raziskujete za dopust, si lahko ustvarite tudi finančni 
načrt. Ta naj odraža cilj vašega potovanja, koliko noči boste 
prespali in kaj želite tam doživeti. Morda se lahko odpoveste 
luksuznemu hotelu in privarčevani denar namenite 
potapljanju ali drugim aktivnostim. Obisk drage restavracije 
vas bo udaril po žepu bolj kot večerja ob ulični stojnici. Poleg 
že naštetega upoštevajte tudi stroške za hrano in pijačo, 
prevoz, nakup spominkov ter raznorazne aktivnosti, kot je 
obiskovanje muzejev ali lokalnih znamenitosti.

Na dopustu brez neprijetnih presenečenj

»Vsekakor se pred odhodom dobro  pripravite – preverite 
menjalni tečaj, veljavnost in limit plačilne kartice, 
pozanimajte se o višinah provizij. Preverite tudi možnosti 
plačila s plačilnimi karticami – za destinacije, kjer jih ne 
sprejemajo, si pripravite zadostno količino gotovine in 
poskrbite tudi, da jo boste varno hranili na različnih mestih v 
prtljagi,« priporoča Mikek. 

Pomoč bančnika na dopustu

Če bi v tujini potrebovali finančni nasvet, so vam naši bančniki 
na voljo kadarkoli – prek spletnega klepeta ali video klica. 
Ob primerni identifikaciji vam bodo prek video klica na voljo 
številne storitve, kadar pa potrebujete le nasvet, lahko izberete 
spletni klepet.

»Na spletu se seveda najde mnogo nasvetov za vsakovrstno 
načrtovanje, tudi finančno. Vsekakor pa so situacije, kje je 
pomoč finančnega strokovnjaka še kako dobrodošla. Naša 
glavna prednost je prav gotovo znanje, ki ga z velikim veseljem 
delimo s strankami,« zaključi Tomislav Mikek. Prijazno vabljeni, 
da nas v NLB Poslovalnici Litija na jerebovi 14 obiščete tudi 
sami.

Komaj 30-leten, ima za seboj bogato kariero, ve-
činoma v profesionalnem športu. Zdaj v Šmart-
nem pri Litiji svoje znanje deli v zasebni praksi, 
kjer pomaga ljudem, ki zaradi statične drže ali 
gibalnih težav, trpijo bolečine vratu, ramen, hrb-
ta, stranke k njemu znova in znova prihajajo tudi 
preventivno, da bi se težavam izognile ali zaradi 
poškodb pri športu in rekreaciji. 
Že v času študija v Ljubljani ste se srečali z 
delom v vrhunskem športu.
Še pred študijem sem kot maser začel sodelovati 
s kajakaško reprezentanco, to se je zgodilo po-
polnoma naključno, saj je eden od njihovih tera-
pevtov zbolel. Med drugim sem skrbel za Petra 
Kauzerja in Špelo Ponomarenko Janić.
Zaradi dobrega dela je glas o meni prišel do mla-
dinske košarkarske reprezentance, prek tedanje-
ga selektorja je zame nato izvedel Košarkarski 
klub Union Olimpija (danes KK Petrol Olimpija, 
op. a.). Pri takratnem evroligašu sem deloval kar 
nekaj let. Sodeloval pa sem tudi s kuvajtsko roko-
metno reprezentanco, hokejskim klubom Acroni 
Jesenice ter nogometnim klubom Interblock.
Pot vas je nato na povabilo nekdanjega  slo-
venskega košarkarskega selektorja Jureta 
Zdovca vodila v Turčijo.
Ob koncu sezone 2013/14 sem dobil Zdovčevo 
povabilo in skupaj sva odpravila na delo v takrat 
najmočnejšo klubsko košarkarsko ligo v Evropi. V 
klubu Gaziantep na jugozahodu Turčije sem pre-
živel leto dni, po tej izkušnji pa sem spoznal, da 
je bilo dela v vrhunskem športu dovolj. Vrnil sem 
se v Slovenijo in v Ljubljani začel delati v zasebni 
praksi, hkrati sem sodeloval tudi z Rokometnim 
klubom Šmartno pri Litiji. 

S katerimi znanji, ki ste jih pridobili v vrhun-
skem športu, lahko pomagate ostali popula-
ciji?
V preteklosti sem delal tudi z določenimi pripo-
močki, danes pa izključno z rokami, to je telesu 
najbolj prijazen način, hkrati je učinek najhitrejši. 
Zdaj opravljam še podiplomsko specializacijo iz 
ortopedske medicine in manualne terapije. Obe-
nem stranki tudi svetujem, s kakšno športno ak-
tivnostjo, naj se ukvarja, da izboljša svojo držo in 
odpravi nepravilnosti.
Za dobro delovanje telesa, sploh ljudi, ki večino 
svojega dne presedijo, sta namreč pomembna 
tako terapija kot telesna aktivnost.
Kdo so tisti, ki bi jim vi s svojim znanjem naj-
bolj lahko pomagali?
Sedenje je novodobno kajenje, pravijo. In ravno 
tisti, ki veliko sedijo oziroma so veliko v enaki 
drži, bi morali največkrat zaviti do terapevta. Prav 
oni se namreč najpogosteje srečujejo s težava-
mi, ki jih jaz odpravljam. V zadnjem času opažam 
veliko ljudi s težavami v vratu, z vratno hernijo. 
Sicer pa nudim tudi pomoč po poškodbah in pa 
ljudem s stresnim načinom življenja. Moje delo in 
masaže so namenjene tudi sprostitvi in rednemu 
servisu. Žal se pogosto dogaja, da ljudje prihajajo 
k meni, ko so težave že hude.

Naj tukaj še poudarim, da se ljudje nikakor ne 
smejo sprijazniti s tem, da so njihova leta kriva 
za težave ali težave jemati kot samoumevne. Mo-
rajo se zavedati, da imajo možnost življenja brez 
bolečine in da je njihova kakovost življenja lahko 
boljša.

V soboto, 7.4.2018 je bilo Novo 
mesto gotovo eno izmed varnejših 
mest na svetu. V Športni dvorami 

Marof je okrog tistoč petsto obiskovalcev lah-
ko uživalo v izjemnem nastopu 
članov Kempo Arnis Federa-
cije, natančneje petnajst iz 
Slovenije, šest Maltežanov in 
eden iz Nemčije, ki so v dvour-
nem spektaklu prikazali show, 
kot mu še nismo bili priča. Za 
uverturo v fenomenalen večer 
je poskrbela izjemna operna 
pevka Petra Vrh Vrezec, naš 
dogodek je počastil obisk slav-
noste žirije, ki so jo sestavljali 
Gabriele Roloff (MASTER OF 
TAPI TAPI - najvišja stopnja v 
Modern Arnisu), Avi Nardia 
(10.DAN KAPAP, IJJ), Gabriel A. Serman, Betti-
na Lämmle, Borutov prvi učitelj karateja Fran-
ko Kenda, nekdanji prvi mož Slovenske vojske, 

Generalmajor Dobran Bozič. Za presenečenje 
je med drugim poskrbel tudi prvi mož KAPAP, 
Izraelskega Jiu jitsuja, Avi Nardia, ki je naše-
mu Shihanu Borutu Kinclu podelil naziv 7. DAN  

in ga tako tudi uradno posta-
vil med pet najvišje rangira- 
nih mojstrov izraelske samoob-
rambe KAPAP-KRAV MAGA na 
svetu!
Med Slovenskimi člani sta bila 
tudi dva iz Litije, Simon Pogla-
jen (levo) in Aco Jerant (desno) 
ki sta opravljala izpit za črn 
pas, in s tem dosegla Senpai, 
mojstrsko stopnjo črnega pasu 
1. DAN. Prav tako je izpit opra-
vljal Kempo Arnis inštruktor in 
predstavnik Kempo Arnis Fe-
deracije v Litiji, Klemen Hrovat 

(sredina) ki je pridobil naziv Sensei, in s tem 
tudi 3.DAN mojstrske stopnje črnega pasu. 
Čestitke s strani vseh članov zveze!

V nedeljo, 15.4.2018 je v Ljubljani 
potekal karate turnir Kimon 2018, 
kjer se je sodilo tako po pravilih 

športnega karateja (KZS), kot tudi tradicional-
nega karateja (ITKF). Turnirja so se udeležili 
predvsem klubi, ki gojijo športni karate, sode-
lovalo pa je tudi kar nekaj klubov, ki so usmer-
jeni v tradicionalni karate. Skupaj je nastopilo 
kar 25 klubov in preko 300 tekmovalcev.
Turnirja so se udeležili tudi tekmovalci KK Ken-
sei, ki so se odlično uvrstili in dosegli:
- Dominik Sladič 1. mesto v borbi (kata),
-  Tristan Zore 1. mesto v borbi (jiyu ippon kumi-

te) in 3. mesto v borbi (kihon ippon kumite),
-  Nina Požun 1. mesto v prosti borbi in 1. mesto 

v borbi (jiyu ippon kumite), ter 3. mesto kata 
in 3. mesto v borbi (ko-go kumite),

-  Lea Balta 3. mesto v borbi (kihon ippon ku-
mite),

-  Pia Utenkar 2. mesto v borbi (jiyu ippon kumi-
te) in 2. mesto v borbi (ko-go kumite),

-  Mila Štimec 3. mesto v kati in 2. mesto v bor-
bi (kihon ippon kumite), ter 3. mesto v borbi 
(jiyu ippon kumite),

- prvič pa je na tekmovanju nastopal tudi Dejan 
Stamatovski, ki je dosegel odlično 3. mesto v 
kati. 
Nastopal pa je tudi Jernej Sladič, vendar je bila 
konkurenca prehuda za odličja. Na tekmi sta 

sodila tudi naša trenerja Gorazd Praprotnik in 
Toni Povše. Tako se je KK Kensei uvrstil na sku-
pno 7. mesto izmed 25 nastopajočih klubov. 
Čestitke tekmovalcem.
  KK Kensei
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Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

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

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

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

Naklada 5850 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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Izžrebanci križanke iz meseca aprila 2018, ki bodo  
prejeli knjigo BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Knjigo bodo 
prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Stanko Golja, Prisojna 6, Litija
2. Ivan Ferme, Jelenja reber 16, Dole pri Litiji
3. Tjaša Jančar, Kresniški Vrh 1B, Kresnice

Težje besede:  OOST, ALTA, KNOR, INANA, 
NATUFIJCI, ROAR

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 210

Rešeno križanko pošljite do 8.6.2018 na naslov ured  ni-
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjižico 
ZGODBE IN POBARVANKE IZ DOMA TISJE. Pobarvanko 
bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

KUPIM razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 
bajonete, čelade, sablje, uni-
forme, stare razglednice, kipce, 
slike, nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več.

 051 740 430

MALI OGLASI

MLADA DRUŽINA
išče zapuščeno  

kme tijo, 1-10 hekta-
rov, sončna lega.

040 168 454
Klemen

Vse selekcije so v tekmovalnem ritmu, med tednom pote-
kajo treningi, vikendi pa so zasedeni s prvenstvenimi tek-
mami. Zaradi velikega števila igralcev, ki trenirajo, je kljub 
prilagajanju velika gneča v garderobah, ki kar kličejo po 
novih, ki pa se kar izogibajo. Izgovorov zakaj se še nič ne 

dogaja je čedalje več, zato bo za prihodnje leto potreben temeljit raz-
mislek, koliko selekcij bomo sposobni vzdrževati na dostojnem nivoju. 
Letos je namreč to, da se morajo igralci preoblačiti pred garderobami 
in v prostoru pred skladiščem rekvizitov, že izven normalnega delovanja 
kluba. 
Članska selekcija je ujela ritem igranja in se z nekaj dobrimi igrami in 
rezultati odmika od zadnjega mesta. Mladinska ekipa pa zelo dobro 
deluje in je pri vrhu lestvice.
Tudi mlajše selekcije zelo uspešno nastopajo in dosegajo dobre rezul-
tate. Igralci starejših dečkov pa se še posebej pripravljajo saj jih konec 
meseca čaka turnir na Nizozemskem.
Mesec maj bo za NK Jevnico zelo razgiban saj bo poleg zaključka liga-
ških tekmovanj, turnirja starejših dečkov, pridejo v goste še igralci FC 
MORAČA iz Velike Plane.
Več o dogajanjih v maju pa v naslednji številki.
Za vsa dogajanje v športnem parku so obvestila na krajevnih oglasnih 
tablah v Jevnici in okolici.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

USPEŠNA POT JUDOISTOV IZ LITIJE SE NADALJUJE
Litijani, ki so se z judom prvič srečali februarja letos, so tudi v aprilu dokazali, da so iz pravega 
testa. Nanizali so kar nekaj novih uspehov na različnih tekmovanjih in se udeležili Mednarodnih 
judo priprav v Termah Olimia z sloven-
sko olimpijko Lucijo Polavder.
Najprej se je na tekmovanju v Žireh, 
dokazal Nikola Stjepanović, ki je med 
cicibani (U10) osvojil 3. mesto. Judoisti 
so s skupnimi močmi z matičnim klu-
bom iz Komende osvojili tudi skupno 3. 
mesto izmed vseh sodelujočih 30 klu-
bov in 470 tekmovalcev. 
Na velikem mednarodnem tekmovanju 
Apolon Open 2018 je blestel Tian Ci-
zerle, ki je ne glede na to, da je začetnik pometel s konkurenco U10 in osvojil zlato. Litijani so 
se s kolajnami in pokalom vrnili tudi iz Gorice, kjer so osvojili ekipno 2. mesto, takoj za najbolj 
množičnimi domačini. Najbolje sta se odrezala David Lazić (U12), ki je v težki kategoriji izgubil le v finalu in osvojil 2. mesto ter 
Tian Cizerle (U10), prav tako 2. mesto. Bron si je z vrhunskimi borbami priboril Alex Anžel Lara (U12), ki se v takem tempu se 
pripravlja tudi na državno prvenstvo, ki ga čaka v maju. Prav tako je bron osvojil Alex Vidgaj 
(U10). Med najmlajšimi tekmovalci U8 se je pogumno borila Ema Kraševec, ki je končala 

na 2. mestu.
Na Pokalu Ptuja si je naslov podprvaka prislužil 
Nikola Stjepanović. Mesec april smo zaključili z 
zadnjo tekmo: Pokal Žovneka, katere sta se udele-
žila Alex Anžel Lara – 1. mesto in David Lazić – 3. 
mesto.
Naši mladi judoisti tudi med počitnicami niso poči-
vali. Med 28. in 30.4.2018, so se odpravili na judo 
kamp v Termame Olimia.. Udeležba je bila odlična, 
saj je prišlo kar 90 otrok iz petih klubov iz Slovenije in Hrvaške. Še prehitro so minili 
trije dnevi judo priprav z vrhunskimi treningi, nogometnim turnirjem, plavanjem v pre-

novljenih bazenih Termalija, dobro hrano in neomejenim druženjem. Treninge je vodila slovenska olimpijka Lucija Polavder, 
ki je med mnogimi vrhunskimi uspehi na evropskih in svetovnih prvenstvih osvojila tudi bronasto kolajno na Olimpijskih igrah v 
Pekingu, leta 2008). Lucija je eno izmed največjih imen slovenskega juda, saj je 3. mesto na OI dosegla kot najmanjša in najlažja 
tekmovalka v svoji kategoriji.  Katarina KUMER

NA KMETIJI ŠRAJ 
IMAMO NAPRODAJ 

JARKICE (mlade 
kokoši nesnice), že 

začenjajo z nesnost-
jo. Trenutno so na 
voljo rjave pasme 
Lohmann. Živali so 
pod stalnim veteri-
narskim nadzorom, 

cepljene proti 
osmim boleznim, 
so mirne narave 
in navajene na 

ljudi. Nudimo tudi 
brezplačno dostavo 
v Litijo in po dogov-
oru v okoliške kraje. 

Tel. 031 751 675

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

DEvETO šTUDIJSKO LETO BOMO zAKLJUČILI 
v torek, 29. maja 2018, ob 17. uri v Knjižnici Šmartno in 
nato na skupnem druženju. 
Vabimo člane in prijatelje naše Univerze, da se nam pridružite.
Pogled na letošnje delo nam je v ponos in nas razveseljuje. Re-
alizirali smo vse, kar smo načrtovali. 

Nekaj odmevnih in koristnih predavanj smo ponudili vsem, ki jih je tematika za-
nimala (Pravila lepega vedenja, Starost in varna vožnja, predavanje in delavnica 
o različnih čajih za različne namene…)
Po nekaj letih se je pokazalo zanimanje za jezikovni tečaj. Številčna skupina na 
moderen način pridobiva znanje angleščine. 
V Mestnem muzeju smo v organizaciji Dru-
štva U3 Litija in Šmartno vezli, prvič je men-
torica Branka Bizjan  s člani izvezla vajenico 
vezov, ki so bili potrebni za izdelavo izdelka 
– oblečenega stiropornega jajca.
Prvič je organizirana delavnica kavbojskih 
plesov. In prvič se bomo letos udeležili 
»teka«, hoje – Tajinega teka, dolgega pribli-
žno kilometer ( 9. 6. 2018 ob 12. 20). V našo 
družbo vabimo tudi vas.
V poletnih mesecih pa bi radi skupaj z Mestnim muzejem Litija zbrali 
in razstavili noše, oblačila, pokrivala, obuvala, ki so jih nosili naši stari 
starši, starši… Zanima nas, če je še kje kaj, kar bi bilo vredno potegniti 
na plano. Pomagajte nam najti pozabljeno.  Milena DIMEC

OPRAVIČILO
V aprilski številki Občana je prišlo do napačnega  

zapisa priimka V SPOMIN.

Pravilno je:

V SPOMIN
13. aprila je minilo 5 let 

odkar si nas za vedno zapustila naša draga

MARIJA KLOPČIČ
Prizadetim se za napako opravičujemo.

Starejši zakonski par išče STA NO-
VANJE V NAJEM, pritlično ali z dvi-
galom, enosobno ali enosobno in 
pol za dobo dveh let z možnostjo 
podaljšanja. GSM: 051 828 612



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

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

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

SOBOTA: 7.00-17.00

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00
Dobrodošli v 

trgovinah KGZ Litija!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica
»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

DASH 1,75 L
5,99 €

* cena velja ob paletnem odjemu, z upoštevano člansko boniteto

ŠOTA 250 L  
10,99 €

SLADKOR  1 kg 
0,79 €

ZEMLJA za SAJ.  45 L
3,29 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

ECO ORGANIK 10 kg
7,59 €

MILKA LEŠNIK 270 g
2,29 €

ZEMLJA N8  70 L
10,49 €

LENOR 930 ml
1,99 €

ZEMLJA BRILL 70 L
9,90 €

CVETAL 1 L
3,90 €

VREČKA GARDENO
0,59 €

VREČKA SEJALEC
0,90 €

VREČKA BIG PACK
1,29 €

OGLJE LESNO 3 kg
2,49 €

BALIRNA FOLIJA 750
TENOSPIN  78,65 €*

AKCIJSKE CENE
UMETNEGA GNOJILA

BALIRNA FOLIJA 750 
TAURUS  76,81 €*

TESTEROL 4 L
7,99 €

BIOKILL RAZPR.  500 ml
3,99 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«


