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Spoštovane občanke, dragi občani!
Občina Litija letos praznuje 12. občinski praznik. 
Ob prazniku Vam iskreno čestitam in želim veliko 
dobrega, predvsem pa prijetno počutje v naši srčni 
občini. Vabim vas, da obiščete številne prireditve 
in otvoritve novih pridobitev v naši občini, ki jih 
skupaj s številnimi društvi, javnimi zavodi in 
institucijami organiziramo v čast prazniku. Še 
posebej toplo ste vabljeni na osrednji dogodek, ki 
bo v nedeljo, 16.6.2019 ob 19. uri v dvorani 
kulturnega centra na Stavbah. 

Župan 
Franci ROkaVec

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV  
OB 12. OBČINSKEM PRAZNIKU  

IN DNEVU DRŽAVNOSTI
BO V NEDELJO, 16. JUNIJA 2019 OB  

19.00 URI V KULTURNEM CENTRU LITIJA.

Program:
• DUO HARMONIK - Miha Debevc (diatonična harmonika) 
in Dejan kušer (klasična harmonika) – spopad harmonik

• ŽENSKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA
• Podelitev občinskih in Jerebovih priznanj

Iz uredništva ...
Mesec maj je najlepši mesec v letu, pre-
buja se narava, vse več se družimo in 
rekreiramo na prostem. Pred nami so 
evropske volitve, občinski praznik, prav 
tako jubilejni pohodi ter čedalje bolj obi-
skan Litijski tek. Pridružite se čimvečjemu 
številu vabil, vsekakor pa ne pozabite obi-
skati gasilskih veselic, ki si v občini sledijo 
iz tedna v teden. Srečno in seveda malo 
več lepšega vremena. Pa bo.

Urednik
Sašo Jovanovič 

Prispevke pošljite do 08.06.2019  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,  

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

PGD RIBČE PRAZNUJE  
90 LET IN VAS VABI  

NA PRIREDITVI
•  v petek, 7. 6. 2019, od 20:00 ure dalje 

na zabavo z ansamblom MODRIJaNI,
•  v soboto, 8.6.2019, od 18:00 ure dalje na osrednjo 

prireditev ob 90. letnici, prevzem gasilskega vozila 
GVM-1 ter zabavo z ansamblom Poljanšek. 

Na pomoč! (Več na 20. strani)

PRAZNOVANJE  
90 LET NK LITIJA
V SOBOTO, 22.6.2019

9.00 otvoritev igrišča z umetno travo
9.30–13.30 prijateljske tekme selekcij U8, 
U9, U11 - na igrišču z umetno travo
13.00–15.00 prijateljske tekme selekcij 
U13, U15, ČLaNI, VeTeRaNI Nk LITIJa -  
na velikem igrišču
19.00 osrednja proslava ob 90 letnici kluba
20.00 nogometna veselica z Vilijem 
Resnikom in skupino (Več na 2. strani)

(Več na 13. strani)

V soboto, 8. junija 2019 
vabljeni na prireditev

»GABROVKA TU SEM DOMA« z  
ANTONOVIM POHODOM in  

FESTIVALOM POTIc 
Zbor ob 9.00 uri pred gasilskim domom v Gabrovki 

in zaključno prireditvijo ob 14.00.
Pridružite se nam! (Več na 11. strani)

(Več na 7. strani)

(Več na 13. strani)

(Več na 19. strani)
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komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi 9. člena 
Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08) objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA 
PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA 

OBČINE LITIJA ZA LETO 2019
I.  Občina Litija namerava v letu 2019 podeliti priznanje Zlata 

plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli 
občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, zdru-
ženjem in drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam 
za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, zna-
nosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reše-
vanja ter na drugih področjih, za pomembno in ustvarjalno 
delo, dosežke trajnega pomena in uspehe, s katerimi so po-
membno vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O podeli-
tvi priznanja Zlata plaketa Občine Litija bo odločal Občinski 
svet občine Litija. V posameznem letu se podeli največ eno 
priznanje Zlata plaketa Občine Litija.

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

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

IV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pis-
ni obliki najkasneje do 30.5.2019 do 12.00 ure na Občino 
Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JaVNI RaZPIS 
Za PODaJO PReDLOGOV Za PODeLITeV PRIZNaNJa ZLaTa 
PLakeTa OBČINe LITIJa Za LeTO 2019 – Ne ODPIRaJ« in 
mora vsebovati:

 a)   ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov na-
slov oziroma sedež,

 b)   ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika 
priznanja,

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

na Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428 Suzana kukovica.
kOMISIJa Za MaNDaTNa VPRaŠaNJa, VOLITVe IN IMeNOVaNJa

Predsednik: Bojan Železnik 

komisija za Jerebova priznanja Občine Litija na podlagi 5. člena 
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 2019
1.  Naziv in sedež izvajalca razpisa: komisija za Jerebova pri-

znanja Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
2.  Predmet javnega razpisa: podelitev Jerebovih priznanj Ob-

čine Litija za leto 2019.
3. Predlagatelji: 
  Predloge za podelitev Jerebovega priznanja Občine Litija lah-

ko komisiji za Jerebova priznanja posredujejo posamezniki, 
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 dru-

štvo 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 kulture in 
pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;

5.  Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov: 
 -   število let strokovnega, organizacijskega, izobraževalnega 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 Litija 

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 petek, 7.06.2019, do 12.00 ure (do tega datuma morajo 
predlogi prispeti na Občino Litija, ne glede na to, ali so od-
dani osebno ali po pošti). Predloge je potrebno posredovati 
na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici z obveznim pri-
pisom: »Ne ODPIRaJ – Jerebova priznanja 2019«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov pre-
dlagatelja. komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo 
oddani po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno 
naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma 
zahtevanih prilog.

8.  Odločitev o prejemnikih priznanj: prejemniki bodo o po-
delitvi priznaj obveščeni do srede, 12.6.2019.

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

komisija za Jerebova priznanja

ZELENICA ALI STRANIŠČE?
Prebivalec občine Litija sem že dobrih petnajst let in že od vsega 
začetka me je kot lastnico psa motilo, da lastniki psov še vedno 
ne znajo za seboj pobirati njihovih izrebkov. Ta problem postaja 
iz leta v leto večji saj se število psov povečuje, kljub temu, da 
poskušamo ljudi ozaveščati o bontonu pobiranja pasjih kakcev. 
kot uporabnik pasjega igrišča v Litiji sem zgrožena kako nekateri 
neodgovorni lastniki uporabljajo igrišče za pasje stranišče.
kot vemo, psi niso posebno izbirčni glede mesta, ki si ga izberejo 
za iztrebljanje. Po drugi strani pa je uriniranje, vsaj pri samcih, 
povezano s pravim protokolom označevanja svojega teritorija. 
Za to so primerna izpostavljena mesta, kakršni so hišni vogali, 
drogovi in drevesa – torej mesta, ki so si jih lastili že drugi samci.
Brez nepotrebnega besedičenja lahko rečemo, da pasji iztrebki 
na pasjih igriščih, pločnikih, mestnih zelenicah in poteh v parkih 
predstavljajo nadlogo. Gre za higienski, zdravstveni in ne na-
zadnje estetski problem, da o čiščenju čevljev po tem, ko smo 
„stopili na mino“, niti ne govorimo.
Pobiranje pasjih iztrebkov za svojimi psi v urbanem okolju je 
naloga vsakega odgovornega lastnika/vodnika psa. Številne 
občine imajo to obvezo celo zapisano v občinskih predpisih. V 
številnih občinah mora imeti lastnik/vodnik psa pri sebi vrečke 
ali drugo opremo za odstranjevanje iztrebkov. Te pa mora takoj 
odstraniti v primeru onesnaženja občinske ceste ali javne zelene 

površine. 
Tak odlok ima tudi občina Litija 
in sicer Odlok o javnem redu in 
miru v občini Litija, kjer je za-
pisano: 
IV. Varstvo zdravja in čistoče, 
8. Člen, drugi odstavek: La-
stniki živali so dolžni za svojimi 
živalmi počistiti iztrebke. V ta 

namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor (beri vreč-
ke) za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu 
organu. 
Če le tega lastnik živali nima, se ga lahko kaznuje po osmi točki 
odloka, 15. Člena, kjer v prvem odstavku piše: Z globo 100,00 
evrov se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju z določili 8. Člena 
odloka o javnem redu in miru.
Občina Litija je s tem namenom namestila kar nekaj košev za 
pasje iztrebke. Tak koš se nahaja tudi na pasjem igrišču a ga 
žal večina ne uporablja. Pasje igrišče je zaradi neodgovornih la-
stnikov postalo pravo minsko polje iztrebkov. Prav tako pa tudi 
zelenice v parkih in otroška igrišča. 
Bodimo odgovorni lastniki svojih psov – pospravimo iztrebke!

Sabina PaLka
(vir: Odlok o javnem redu in miru v občini Litija, Veterinarska uprava 
Republike Slovenije, knjižica O odgovornem lastništvu psa)

PRIČELA SE JE REKONSTRUKCIJA IN 
STATIČNA SANACIJA POŠ DOLE

V začetku meseca maja so se pričela dela pri rekonstrukciji in 
statični sanaciji podružnične šole Dole, izvajalec del je akvaing 
d.o.o. Ljubljana, pogodbeni čas izvedbe del 5 mesecev.
Po izvedeni investiciji, ki jo vodi občina Litija, bodo pridobljeni 
novi prostori za 1 oddelek vrtca, uredilo se bo pritličje in cela 
zgornja etaža - mansarda za potrebe osnovne šole. Na zuna-
njem delu stavbe bodo prizidani prostori za sanitarije ter dvigalo 
za povezavo med nadstropji. V stavbi bodo obnovili tudi vse in-
štalacije. Predvidena vrednost del je 500 000 eur.

Rekonstrukcija POŠ Dole.

V času izvajanja investicije se učenci vozijo k pouku v osnovno 
šolo Gabrovka, predšolski otroci pa so si nadomestne prostore 
poiskali v središču Dol.

Nadomestni prostori vrtca na Dolah.

ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK - 
PREVOZI ZA STAREJŠE

V občinah Litija in Šmartno pri Litiji zaključujemo prvi mesec 
izvajanja prevoz za starejše, skupaj z zavodom Sopotniki. Veseli 
nas dejstvo, da se je izvajanje brezplačnih prevozov za starejše 
lepo uveljavilo. Vedno več je novih uporabnikov in na ta način se 
tudi število naročil iz tedna v teden povečuje.
V tem času so prostovoljci največ prevozov izvedli od doma 
uporabnika pa do zdravstvenega doma v Litiji. Uporabniki, ki 

so se že vozili s pomo-
čjo Sopotnikov so bili 
zelo veseli in zadovoljni 
saj smo jim s pomočjo 
prostovoljcev omogočili, 
da samostojno opravijo 
marsikatero pot, ter se 
ne počutijo osamljene 
in odrinjeneob pomoči 
voznikov prostovoljcev 
lahko marsikatero pot 

opravijo samostojno in se ne počutijo osamljene in odrinjene.
Občina Litija se skupaj z Zavodom Sopotniki zahvaljuje lokalne-
mu gostincu (Gostilna kovač - kovač Marko s. p.), ki je v mesecu 
aprilu 2019 omogočil brezplačne obroke malic za prostovoljce 
ter s tem dodatno pripomogel, da projekt brezplačnih prevozov 
za starejše na območju Občine Litija in Občine Šmart no pri Litiji 
uspešno zaživi.

OBVESTILO KOMUNALNO 
STANOVANJSKEGA PODJETJA 

kSP Litija d.o.o. izvaja dela na projektu izgradnje vodohrana v 
kresnicah, prostornine sto kubičnih metrov vode ter povezavo 
na obstoječi vodovodni sistem. Predvideno je, da se dela zaklju-
čijo do konca meseca junija 2019. Novi vodohran bo nadomestil 
obstoječi dotrajan vodohran za oskrbo višje ležečih objektov 
v kresnicah. Hkrati se obnavlja tudi spodnje ležeči vodohran 
kresnice, prostornine sto kubičnih metrov vode, za oskrbo niž-
je ležečih objektov v kresnicah. Na vodovodnem sistemu v 
Kresnicah, smo imeli dne 7.5.2019 težave pri črpanju vode 
v obstoječi dotrajan vodohran na območju za oskrbo višje 
ležečih objektov. Napaka je bila na signalizaciji za izklop 
črpališča, zato je voda iztekala čez preliv in poleg deževja 
dodatno namočila teren ter iztekala naprej po javni cesti, 
vse do odprave napake s strani JP KSP Litija. Za nastalo 
situacijo se opravičujemo in stremimo k temu, da bomo 
čim prej začeli uporabljati novi vodohran.

(Nadaljevanje s 1. strani)

Foto: Aco J.

OB 90 LETNICI NOGOMETNEGA  
KLUBA LITIJA

Dolgoletna želja vseh, ki delajo v okviru Nk Litija se je izpol-
nila v letošnjem letu, ko kljub praznuje 90 let. S pomočjo 
Občine Litija jim je uspelo položiti umetno travo na površini 
42 m x 22 m ter zamenjati stare reflektorje z novimi. Pripra-
vili bodo tudi novo knjigo, ki bo predstavila zadnjih 20 let 
delovanja, na 70 podlage, katere so predstavili v knjigi ob 70 
letnici delovanja.

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, usta-
nove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli posre-
dujejo komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri 
občinskem svetu Občine Litija, predloge za podelitev priznanja 
Častni občan Občine Litija. Predlog za podelitev priznanja mora 
vsebovati ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov 
naslov oziroma sedež, ime in priimek oziroma naziv predlaga-
nega prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. Predlog po-
sredujte v pisni obliki najkasneje do 30.5.2019 do 12.00 ure na 
Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JaVNI RaZPIS 
Za PODaJO PReDLOGOV Za PODeLITeV PRIZNaNJa ČaSTNI OB-
ČaN OBČINe LITIJa Za LeTO 2019 – Ne ODPIRaJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki se 
lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne do-
sežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so prispevali k 
splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne Občine Litija in 
imajo trajen pomen za vse občane in njihovo življenje. Priznanje 
Častni občan se lahko podeli državljanom Republike Slovenije 
in drugih držav. V posameznem letu lahko občinski svet podeli 
največ eno priznanje z nazivom Častni občan Občine Litija.

Občina Litija, Franci ROkaVec, župan

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS  
ZA DRUŠTVA S PODROČJA  

KMETIJSTVA
Občina Litija obvešča, da je na njeni uradni spletni 
strani pod Javni razpisi in objave

https://litija.si/objave/58 

objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
društev s področja kmetijstva v letu 2019. Rok za 
prijavo je 27.5.2019 do 12. ure.
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NOVA STORITEV LITIJSKIh 
NEVLADNIh ORGANIZACIJ ZA 

MESTNE OTROKE IN MLADOSTNIKE 

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV  
NA BREGU PRI LITIJI - NEDELJA,  

26. MAJ 2019

POVABILO K PREDSTAVITVI 
IDEJNIh REŠITEV 

PROTOKOLARNIh IN 
PRILOžNOSTNIh DARIL  

ZA OBČINO LITIJA
Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z 
Občino Litija vabi k predstavitvi idejnih rešitev 
protokolarnih in/ali priložnostnih daril ter daril 
zanemarljive vrednosti, ki jih potrebuje za iz-
vajanje svojih protokolarnih aktivnosti. cilj je 
pridobiti nabor izvirnih, vsebinsko in oblikovno 
domišljenih daril 5 različnih cenovnih razredov, 
ki bodo odražala znamenitosti, kulturno de-
diščino, dosežke ter etnološke in kulinarične 
značilnosti občine in imela kot taka izrazit pro-
mocijski učinek.
Pri darilih poudarjamo uporabnost, naravne 
materiale in lokalne zgodbe. Išče se izvirnost in 
sodobna ustvarjalnost. 
Več informacij in razpisni pogoji so objav ljeni 
na spletnih straneh Občine Litija www.litija.si in 
Razvojnega centra Srca Slovenije www.razvoj.si.

kaJ: Vsi ljubitelji odlične hrane in zabave v naravi, vabljeni v okolico Litije na celodnevno priredi-
tev, ki vsako leto pritegne več tisoč obiskovalcev. Rdeča nit prireditve so seveda sveže jagode in 
šparglji, kot tudi jedi iz špargljev in sladice iz jagod. Prireditev popestrijo rokodelci, ki na stojnicah 
ponujajo izdelke domače in umetne obrti, 
ustvarjalnice za otroke, zelo zanimiva je 
tudi ponudba sosednje kmetije, od malega 
živalskega vrta do apiterapije.
ZakaJ: V času prireditve bodo obiskoval-

ci lahko razvajali 
svoje brbončice z 
okušanjem vseh 
mogočih jedi iz 
špargljev, vsi tisti, 
ki pa imajo »sla-
dek zob« pa bodo 

uživali v sveže pripravljenih sladicah iz ja-
god izpod rok domačih gospodinj. Ne poza-
bimo, da sta obe sestavini naravni afrodiziak. Poskrbljeno bo za zabavni program, ter za ustvar-
jalni kotiček, namenjen najmlajšim. Obnovljen prostor v gasilskem domu na Bregu, kjer je stalna 
razstava zbirke savskih prodnikov, bo odprt za ogled. Pred kratkim je razstavni prostor bogatejši 

še za stalno razstavo Naše ptice.
KDAJ: Prireditev se bo odvijala v nedeljo,  
26. maja od 10. ure dalje.

kJe: Prizorišče dogajanja bo v vasi Breg pri Litiji 
in sicer na travniku ob gasilskem domu na Bre-
gu, naslov Tenetiše 2, 1270 Litija. GD Breg bo 
z gasilsko parado in razvitjem novega prapora 
ob 10-i uri obeležil svojo 100 obletnico, tako, 
da bo tudi ta dan bolj svečan. Parkiranje je ure-
jeno v neposredni bližini.
NaMeN: Prireditev je prispevek k spodbujanju 
lokalne samooskrbe s hrano in družabnega ži-
vljenja na podeželju. Spodbujamo tudi bolj zdrav 
način življenja ob slovenski super hrani in giba-
nju v naravi. Za dodatne informacije obiščite  
www.jablaniskadolina.si in www.laz.si ali pokli-
čite na telefonsko številko 051 312 739, Mojca 
Hauptman. 

Spremljajte nas na FB strani: Društvo LaZ

Na ZLHT – Regionalnem centru NVO smo 
zaznali potrebo po novih počitniških aktiv-
nostih za otroke in mladostnike iz mesta 
Litije. S strani prebivalcev je bilo izraženo, 
da bi bile v Litiji dobrodošle aktivnosti, ki bi 
otrokom in mladostnikom med počitnica-
mi omogočile bolj kakovostno preživljanje 
prostega časa. Vsi starši med počitnicami 
namreč nimajo dopusta, in tako so mno-
gi otroci bolj ali manj v prepuščeni sami  
sebi.
V ta namen smo na ZLHT – Regionalnem cen-
tru NVO organizirali dve delovni srečanji z lo-
kalnimi nevladnimi organizacijami in skupaj 
razmišljali kako bi odgovorili na to potrebo. Na 

srečanja smo povabili nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju športa, umetnosti ter 
otrok in mladostnikov. 
Rezultat srečanj je bil zasnova počitniškega 
programa različnih športnih in umetniških ak-
tivnosti, ki so ga sodelujoči nevladniki poime-
novali Pomladi Živ Žav. Gre za koncept progra-
ma, ki ga izvede več organizacij in tako skupaj 
oblikujejo pestro ponudbo aktivnosti in barvito 
dogajanje. 
koncept brezplačnih počitniških aktivnosti 
za otroke in mladostnike – Pomladni Živ Žav 
smo skupaj z lokalnimi nevladnimi organizaci-
jami preizkusili med letošnjimi prvomajskimi 

počitnicami. Potekal je v ponedeljek, dne 29. 
4.2019, na igrišču, v blokovskem naselju, na 
Rozmanovem trgu, v Litiji. Izvedli so ga Plesno 
športno društvo NLP, Žensko rokometno 
društvo Litija, Društvo litijski likovni Atelje 
Lila, litijski Skavtski steg 1 Pojoči volkovi, 
Karate klub Kensei Litija in Zdravstveni 
dom Litija. Za ozvočenje in dobro glasbo so 
poskrbeli Medgeneracijsko glasbeno dru-
štvo Litija, prireditev pa je povezoval odlični 
Gal Mavretič. 
Pomladni Živ Žav je kljub nižjim temperaturam 
odlično uspel. Tokrat je potekal od 10.00 in 
13.00 in udeležilo se ga je kar 80 otrok. Veseli 
smo, da je bil odziv tako množičen, in da so 

uporabniki izra-
zili veliko zado-
voljstvo in željo 
po še več tovr-
stnih dogodkih. 
Z Živ Žav-i 
bomo litijski 
nevladniki na-
daljevali. Pro-
gram bomo po-
skušali razširiti 
na celodnevno 
dogajanje (od 
7.00 do 17.00) 
in v času aktiv-
nosti zagotoviti 
tudi varstvo in 

prehrano. k sodelovanju že sedaj vabimo tudi 
ostale litijske nevladne organizacije in tudi jav-
ne institucije, ki delujejo na tem področju. 
Vse tiste, ki ste bili prisotni na Pomladnem 
Živ Žav-u vabimo, da na spletni strani www.
consulta.si izpolnite anketni vprašalnik o zado-
voljstvu nad Pomladnim Živ Žav – om in z nami 
podelite vaše mnenje o izvedenem programu. 
Na spletni strani www.consulta.si v spodnjem 
levem kotu kliknite na povezavo “Vse novice” 
in poiščite anketo z naslovom aNkeTa: Vaše 
zadovoljstvo nad Pomladnim Živ Žav-om. Hvala 
za sodelovanje!

kristijan aDaMLJe
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Učenci OŠ Litija na 
državnem tekmovanju iz 

znanja kemije zelo uspešni
Na osnovni šoli Louisa adamiča v Grosupljem 
je v soboto, 30. 3. 2019, potekalo državno tek-
movanje za PReGLOVa PRIZNaNJa iz znanja 
kemije za učence osmih in devetih razredov 
osnovnih šol. Udeležili so se ga tudi štirje učen-
ci Osnovne šole Litija.
Ema Železnik je prejela zlato Preglovo pri-
znanje, Kristina Bučar pa srebrno Preglovo 
priznanje. Mentorica učencem je Renata kralj.

Tri srebrna priznanja na tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni

V šolskem letu 2018 / 2019 je potekalo 20. 
TekMOVaNJe V ZNaNJU O SLaDkORNI BO-
LeZNI. Namen tekmovanja je širjenje in po-
glabljanje znanja ter preprečevanje sladkorne 
bolezni tipa 2, tako da mlade seznanimo s to 
zahrbtno boleznijo in spodbujamo k zdravemu 
načinu življenja, v katerem ima poleg pravilne 
prehrane velik pomen tudi telesna aktivnost.
Tekmovanje poteka na dveh nivojih in sicer na 
šolskem in na državnem nivoju. Na šolskem 
tekmovanju je 8 učencev od 6. do 9 . razre-
da je osvojilo bronasto priznanje. To so: Laura 
Mahkovic Lamovšek, Daniil Gainullov, klara 
Mahkovic Lamovšek, andrijana Nograšek, ala 
cvetežar, Mia Vozelj in Nejc Mlinar, Tesa Setni-
čar, ema Železnik in aljaž Mešič. Trije najboljši 
učenci so se udeležili državnega tekmovanja in 
vsi so osvojili srebrna priznanja. To so Aljaž 
Mešič, Tesa Setničar in Ema Železnik. Nji-
hova mentorica je bila Mojca Rakovec, prof. 
Vsem učencem za dosežke iskreno čestitamo.

Tekmovanje iz znanja zgodovine 
V šolskem letu 2018/2019 je potekalo tek-
movanje iz znanja zgodovine z naslovom Ob 
150-letnici prvega tabora na Slovenskem – Od 
čitalniškega gibanja, bésed do taborov na Slo-
venskem. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 
enaindvajset učencev in bronasto priznanje so 
prejeli ema Železnik, andrijana Nograšek, Iris 
Gomboc, Nuša Harb, aljaž Mešič in Lana Smi-
ljanić. Na območni ravni sta tekmovanje na-
daljevali ema Železnik in andrijana Nograšek. 
Srebrno priznanje je prejela Ema Železnik. 
Njihova mentorica je andreja Žbogar Perakis.

Izobraževanje umetnost kot terapija
Učiteljica OŠ Litija Tjaša Dražumerič se je v 
marcu 2019 udeležila 5 dnevnega izobraževa-
nja Umetnost kot terapija: izražanje in posebne 
potrebe pri urah umetnosti v okviru erasmus + 
ka1 projekta Različnost nas povezuje. Preda-
vanja so se udeležili še učitelji iz Finske, Češke, 
Poljske in Francije.
30-urno izobraževanje je temeljijo na spozna-
vanju novih tehnik, za terapevtsko delovanje z 
uporabo umetnosti. Predstavljeni so bili pristo-
pi s pomočjo umetniških tehnik kot so slikanje, 
kiparjenje, kolaž in fotografija. Izobraževanje je 
potekalo delno kot predavanja delno pa kot iz-
kustvene delavnice. 
Izobraževanje je udeleženka predstavila na 
delavnici za sodelavce OŠ Litija, saj so tehni-
ke uporabe umetnosti za terapevtske namene 
zelo primerne za izražanje sebe in svojih poču-
tij pri delu z učenci. Zelo so uporabne tudi pri 
delu z učenci s posebnimi potrebami in učenci 
priseljenci, ki se z besedami težje izrazijo.

Letni koncert Učiteljskega  
pevskega zbora Litus

V četrtek, 25. 4. 2019, je Učiteljski pevski zbor 
Litus v OŠ Litija pripravil svoj tradicionalni letni 
koncert, ki je bil tokrat nekoliko drugače obar-
van. Na odru so se poleg gostiteljic predstavili 
tudi učenci, ki pojejo v otroškem ali mladin-

skem pevskem zboru ter učenci, ki obiskujejo 
gledališki krožek. Vse tri pevske zbore od le-
tošnjega leta dalje vodi Nastja Grad, učiteljica 
glasbene umetnosti na OŠ Litija. Vsi nastopa-
joči so lepo oblikovali in izvedli program, ki se 
je zaključil s skupno pesmijo.

Zbrala in uredila Petra PaVLIca

Jan Kepa – državni podprvak  
v namiznem tenisu 

Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom, je v petek, 12. 4. 2019, 
že enaindvajsetič izvedla državno tekmovanje v namiznem tenisu za učence in 
učenke osnovnih šol z nižjim 

izobrazbenim standardom. Tekmovanja se je 
udeležilo 18 fantov in 15 deklet iz cele Sloveni-
je. V športni dvorani je najprej potekal kratek 
kulturni program. Tekmovalce je pozdravil rav-
natelj Osnovne šole Litija, gospod Peter Strle. 
Tekmovanje je potekalo po dvojnem izločilnem 
sistemu. Srebro je že drugo leto zapored ostalo 
v Litiji, saj je drugo mesto med fanti osvojil de-
vetošolec Jan kepa. Organizatorji se zahvaljuje-
jo vsem nastopajočim in njihovim mentorjem. 
Iskrena HVaLa tudi vsem donatorjem in spon-
zorjem, ki so omogočili nagrade za tekmovalce 
in pogostitev, tako da bo tekmovanje vsem ostalo v lepem spominu: eles d. o. o., anmax d. o. o., 
Pino d. o. o., Omahen Transport d. o. o., Zeleni raj, Miha kos s. p., Gostilna Pri Mačku, Žito d. o. 
o., Telekom Slovenije d. d. . katarina kOS

Matic Mele – državni prvak v tekmovanju  
Računanje je igra

Državno tekmovanje Računanje je igra je potekalo v soboto, 13. aprila 2019, na OŠ Poldeta Straži-
šarja na Jesenicah. V mesecu marcu je potekalo šolsko tekmovanje v Računanju je igra na Podru-
žnici s prilagojenim programom. Na šolskem tekmovanju so sodelovali učenci od 4. do 8. razreda. 
Na državno tekmovanje so se uvrstili trije učenci in sicer po en učenec iz 4., 5., in 7. razreda.  
V mesecu marcu so pridno vadili in se intenzivno pripravljali na državno tekmovanje. Urili so stra-
tegije vseh računskih operacij, poštevanko, pretvarjanje merskih enot ter predvsem besedilne 
naloge. končno je prišel dan tekmovanja. Odšli so zgodaj zjutraj in si najprej ogledali otvoritev. 
Učenci gostujoče šole so pripravili prijetno proslavo. Po otvoritvi se je začelo tekmovanje. Učenci 
so reševali naloge eno šolsko uro. Zelo so se potrudili in napenjali možgane, saj so bile naloge zelo 
težke. Po tekmovanju so jih organizatorji odpeljali na občinsko prireditev Meteorit. Ta dogodek je 

bil posvečen deseti 
obletnici padca me-
teorita na Mežaklo. 
Ogledali so si raz-
stavo Od meteoritov 
do črnih lukenj, kjer 
so videli nekaj manj-
ših kosov meteorita. 
Sledila je težko pri-
čakovana razglasitev 
rezultatov. Učenec 7. 
razreda Matic Mele 
je dosegel 1. mesto 
in postal državni pr-
vak.
 Marjana

ČRNUGeLJ

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Odprtje razstave  
Vojna za samostojno 

Slovenijo na Osnovni šoli Gradec
Slovenija letos praznuje 30 let Majniške de-
klaracije iz leta 1989, ki pomeni začetek osa-
mosvojitvene poti Slovencev, zato je Osnovna 
šola Gradec skupaj s Policijskim veteranskim 
društvom Sever Ljubljana pripravila razstavo 
Vojna za samostojno Slovenijo 1991. Razsta-

va je nastala pod 
okriljem Muzeja 
slovenske polici-
je ter predstavlja 
prelomne dogod-
ke v procesu slo-
venske osamo-
svojitve. 
Ob odprtju raz-
stave je zbrane 
goste nagovoril 
gospod emerik 

Peterka, predsednik Policijskega veteranskega 
društva Sever Ljubljana. Poudaril je pomemb-
nost osamosvojitvenih dogodkov za zgodovino 
in identiteto Slovencev. 
Za pomoč pri realizaciji razstave Vojna za sa-
mostojno Slovenijo 1991 se zahvaljujemo go-
spodu Dušanu Jova-
noviču in Policijskemu 
veteranskemu društvu 
Sever.
Zanimivo razstavo, ki 
je opremljena s sli-
kov nim gradivom in 
kronološkim zapisom 
osamosvojitvene poti, 
si lahko ogledale v 
prostorih OŠ Gradec, 
Bevkova ulica 3, Litija, vse do 24. 5. 2019. 
Ogled je brezplačen. 

Uspeh ekipe nogometašev  
z OŠ Gradec

Z ekipo učencev OŠ Gradec smo se odpravili na 
zahtevno polfinalno tekmovanje štirih osnovnih 
šol na OŠ Oskarja kovačiča iz Škofij. Po pred-
hodnem slavju na občinskem in področnem 
tekmovanju ter osvojitvi preboja v polfinale s 
turnirjem na domačih tleh smo tokrat doživeli 
skorajda čudežen uspeh.
V Sloveniji je uradno registriranih 454 osnov-
nih šol in preboj med 4 šole v Sloveniji lahko 
resnično razumemo kot velik uspeh. Do finala 
smo uspeli premagati vse osnovne šole iz Za-
savja, OŠ Livade iz Izole, OŠ Milojke Štrukelj iz 
Nove Gorice, OŠ Matije Valjavca iz Preddvora 
ter OŠ Oskarja kovačiča iz Škofij.

Do tega trenutka smo izgubili le dve tekmi 
od skupaj enajstih, pa še to do tega trenutka 
nobene, ki bi kaj pomenila. Premagali so nas 
učenci iz Grosupljega ter letošnji finalisti OŠ 
Venclja Perka iz Domžal. To samo kaže, da smo 
imeli do sedaj res trnovo pot. 14. 5. bo v litijski 
športni dvorani organizirano finale državnega 
prvenstva pod okriljem naše šole. Tudi to, da 
bomo organizatorji takega dogodka, je za nas 
čast in privilegij. 
Poleg že omenjene šole iz Domžal se bomo 
pomerili še z OŠ Franja Goloba, Prevalje, ter 
s 1. OŠ Žalec. Napovedi v tako specifičnem 
športu, kot je nogomet, so seveda nehvaležne, 
kot vsi pravi športniki pa si želimo tisto največ. 
Res je, zdaj lahko sanjamo in si obenem želimo 
naslov državnega prvenstva osnovnih šol v 
nogometu. V čast mi bo voditi ekipo v finalu 
in že zdaj sem ponosen na svoje učence. kaj 
bomo dosegli, pa izveste v naslednji številki  
glasila Občan.

Matej BaJDe

OŠ Gradec poje
Spet je leto naokrog in vsi pevski zbori Osnov-
ne šole Gradec so se zbrali v dvorani Gimna-
zije Litija ter pokazali, kaj so se med šolskim 
letom naučili. Letos so se pevci, kar čez 200 jih 
je, podali v džunglo, skozi katero sta jih vodila 
medvedek Rudi, ki mu je glas posodil Tomaž 
Gobec, in medvedka Lili, ki ji je glas posodi-
la Živa Rovšek. kar nekaj strahu sta doživlja-
la, ko sta morala napovedovati točke pevskih 
zborov in njihove zborovodkinje, medtem ko 
sta se premikala med opicami, krokodili, ži-
rafami, niti sloni, noji in levi niso manjkali. 
Učenci so se predstavili v osmih zborih, ki so 
ubrano zapeli pod vodstvom učiteljic Judite 
Nemeček, ane Terzić, aleksandre Štrus, Špe-
le Lajovic, Špele kovič, Nives koželj in ane 
Tori. Na koncu so združeni pevski zbori zapeli 
skupaj s solisti učitelji in starši. Na klavir je 
igral Urban Grabenšek, ki je še polepšal po-
samezne pesmi, ki so jih otroci zapeli. Tudi 
učenci so se izkazali z igranjem na različne 
inštrumente in tako popestrili naš glasbeni  
repertoar. 

Preživeli smo čudovit glasbeni večer in upamo, 
da bo to, kar smo doživeli, trajalo še nekaj časa 
in nam polepšalo marsikateri trenutek. 

Urška PIŠek in alenka PLaNINŠek

Uspešno sodelovanje  
na natečaju 

Osnovna šola Vič je skupaj z Združenjem vete-
ranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših ljubljan-
skih občin razpisala literarni natečaj Moja 
rodna domovina z naslovom Lipa kot sim-
bol slovenstva. Med sodelujočimi učenci je 
NEŽKA MEŽNAR iz 8. b za svoj literarni pri-
spevek prejela priznanje z medaljo, kar ji je 
bilo podeljeno na zaključni prireditvi 17. 4. 
2019 v prostorih Državnega sveta RS. Več 
o tem si lahko preberete na spletni strani  
šole. alenka ZUPaNČIČ

Iskrene čestitke ob odličnih 
dosežkih pri geografiji, 
matematiki, nemščini in 

angleščini!
V petek, 12. 4. 2019, je na OŠ Podčetrtek pote-
kalo državno tekmovanje iz znanja geografije. 
Tekmovanja sta se udeležili dve učenki, Pina 
Lucija Golouh in Nuša Šef, ki sta najprej mo-
rali opraviti terenski del, nato pa še teoretič-
ni del tekmovanja. Učenki sta se uvrstili med 
najboljšo deseterico celotne Slovenije in tako 
prejeli zlato priznanje.  Manca POGLaJeN

Na državnem tekmovanju osnovnošolcev v 
znanju matematike za Vegova priznanja je pet 
učencev OŠ Gradec osvojilo srebrna prizna-
nja: Patricija Sluga, 5. V, Maria Elena Cividi-
ni, 8. c, Ožbej Sakač, 8. V ter Lovro Klinc in 
Patricija Fašing, 9. b.

Nuša Šef, 7. c, je na državnem tekmovanju 
osvojila zlato Vegovo priznanje.

Tina HOJNIk

Učenka Lara Miklič iz 9. b je na državnem tek-
movanju iz znanja nemščine osvojila SREBR-
NO priznanje.  Darija kOkaLJ

Pri angleščini je v 9. razredu devet učencev 
in učenk (Jan Južnik, Lovro klinc, Lana Lotrič, 
Živa Nagode, Liza Potisek, Jan Privšek, 
Maša Štrus, Luka Zupan in Jan Žirovnik) pre-
jelo bronasta priznanja, Liza Potisek pa se je 
uvrstila na državno tekmovanje, kjer je prejela 
srebrno priznanje. V 8. razredu so 4 učenci 
in učenke (Mark Patrik Časar, Omar koleša, 
Brina Dora Razpotnik, ajla Tursum) prejeli bro-
nasto priznanje, Maša Bajec pa je na držav-
nem tekmovanju dosegla srebrno priznanje. 
S tekmovalno nalogo sta na tekmovanju za 7. 
razred sodelovali dve skupini. Skupina učenk - 
Lana Pokorn, Živa Rovšek in Pia Štrus - je na 
državnem tekmovanju prejela zlato priznanje. 
Skupina učencev s POŠ Vače (cene Biaggio, 
Jernej cencelj, Luka Hiršel, eva klinc in Mark 
Planinšek) pa je prejela bronasto priznanje. Če-
stitke vsem.  

Saša SeTNIČaR Jere



POLITIka  /  ŠOLSTVO OBČaN - MaJ 2019  5

PODPORA 
POSLANCA 

LISTI SDS/SLS 
„Pred nami so za Slove-
nijo in prav vsakega od 
nas ene najpomembnej-
ših volitev. Od naše ude-

ležbe in pravilne odločitve ter prav vsakega 
oddanega glasu, bo odvisno v kakšni drža-
vi bomo živeli v prihodnosti. Vedno bolj je 
naše življenje odvisno tudi od eU, predvsem 
od pridobljenih evropskih sredstev in vpliva 
naših predstavnikov v eU.
kot vaš poslanec Državnega zbora RS pro-
sim za zanesljivo udeležbo na volitvah in glas 
podpore skupni listi kandidatk in kandidatov 
SDS/SLS, ki so garant za napredek Slove-
nije s pomočjo eU, predvsem z evropskimi 
sredstvi in dejanskim prenosom primerov 
uveljavljenih in dobrih praks iz razvitih članic 
eU v Slovenijo na področjih, ki zadevajo vsa-
kega od nas državljanov, od zdravstva, javne 
uprave do pravosodja. 
Da bomo bolj varno in boljše živeli v Slo-
veniji, izpolnimo svojo dolžnost in tokrat 
zares pojdimo volit !” »GREMO VOLIT !«

POSLaNec V DRŽaVNeM ZBORU  
RePUBLIke SLOVeNIJe

Boris DOBLekaR

PODPORA 
žUPANA LISTI 

SLS/SDS
Na skupni listi SDS/
SLS za volitve v eU parlament, kandidira Franc Bogovič, ki se je že v iztekajočem mandatu izkazal za zavzetega in prizadevnega eU poslanca. SLS je zastopal prvenstveno na 
področju politike regionalnega razvoja in kmetijstva, predvsem ga je zaznamoval projekt »PaMeTNe VaSI«. Projekt ima trdno podporo evropske komisije in cilja na celovit 
pristop glede razvoja podeželja. To lahko dosežemo tako, da zagotovimo nove gospodarske priložnosti in nadomestimo preživete poklice z modernejšimi. Uspelo mu je 

prepričati evropsko komisijo in v novi finančni perspektivi 2021–2027 zagotoviti 2,4 miljarde evrov za razvoj Pametnih vasi v okviru 13,5 miljard sredstev za razvoj naravno, geografsko 
in demografsko ogroženih podeželskih območji, kar bo tudi doprineslo k skladnemu in enakomernemu razvoju podeželja. Glas za skupno listo ne bo šel v prazno in začeto delo v 
zdajšnji finančni perspektivi, se bo lahko nadaljevalo tudi v naslednji 2021–2027. »SKUPAJ SMO MOČNEJŠI« 

ZA POKONČNO ZASTOPANJE SLOVENIJE V EVROPI!

ŽUPaN OBČINe LITIJa
Franci ROkaVec

OŠ GABROVKA - DOLE

Nastop mladinskega pevskega zbora 
OŠ Gabrovka - Dole v Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma
V ponedeljek, 7. 5. 2019, smo se pevci mladinskega 
pevskega zbora Gabrovke in Dol odpravili v Ljublja-
no. Nastopili smo v Gallusovi dvorani v cankarjevem 
domu na koncertu Zakaj sem partizan. Vseh nasto-
pajočih je bilo približno 260 (pevci, solisti, folklorna 
skupina, godba …). Peti v zboru s tako veliko pevci, pa tudi stati na tako velikem odru je bila 
izjemna izkušnja, ki se je bomo zagotovo še dolgo spominjali.  Sara UŠTaR

V A B I L O
Osnovna šola Gabrovka - Dole in Zdravstveni dom Litija vabita na

PReVeNTIVNe DeJaVNOSTI, ki se bodo odvijale 
v petek, 31. 5. 2019, od 15.00 do 18.00

v prostorih OŠ Gabrovka ter na šolskem igrišču pri šoli v Gabrovki.
Odrasli udeleženci bodo lahko opravili:
-  brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter krvnega tlaka,
-  obremenilni test hoje na 2 km,
-  meritve telesne mase,
-  pogovore z zdravstvenimi delavci.
Otroci se bodo lahko sprostili v družbi vrstnikov pri organiziranih športnih dejavnostih.  Vabljeni!

Srečanje podružničnih šol na Dolah pri Litiji
V sredo, 24. 4. 2019, je na Dolah potekalo 9. sre-
čanje podružničnih šol. Obiskali so nas učenci PŠ 
Podkum, PŠ Dobovec, PŠ Čemšenik, PŠ Sava in 
PŠ Polšnik. Zbralo se je 176 otrok, ki so se dru-
žili na različnih delavnicah. Učiteljice PŠ Dole so 
pripravile tematske in hkrati zabavne delavnice za 
otroke. Izdelovali so obeske, sadna nabodala, se 
učili plesa in pesmi ter se preizkusili v športnih 
igrah. Dan smo zaključili s skupnim plesom in pe-

smijo ter se poslovili z lepimi vtisi in novimi prijateljstvi.  Tadeja JeSeNŠek

Tehniški dan in koncert mladinskega pevskega zbora OŠ Šmartno
Petek pred prvomajskimi počitnicami smo na OŠ Ga-
brovka - Dole obarvali koristno in prijetno. V prvem 
delu dneva smo izvedli čistilno akcijo in poskrbeli za 
urejenost okolice šole. Učenci so poleg zbiranja stare-
ga papirja in čiščenja poskrbeli za novo podobo tako, 
da so uredili gredice in zelenice ob šoli ter prebarvali 
klopi, ograje, koše za smeti, igrala, gole na igrišču …
Že zaradi dobro opravljenega dela so se učenci 
prijetno počutili, v nadaljevanju pa so nam dan čudo-
vito popestrili še pevci mladinskega pevskega zbora 
OŠ Šmartno pod vodstvom učiteljice Selme Gradišek. Nastopili so z živahnim programom sodob-
nih pesmi slovenskih in tujih avtorjev popularne glasbe. Nekaj melodij je bilo zimzelenih. Vse pa 
je zvenelo odlično, zato smo pevcem z veseljem prisluhnili vsi učenci in učitelji.  Marta HROVaT

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

POMLADNO DOGAJANJE NA PŠ POLŠNIK
V četrtek, 11. 4. 2019, smo imeli na Polšniku 
pomladne delavnice. Delavnic se je udeležilo 
veliko učencev in otrok iz vrtca, skupaj s svo-

jimi starši. ker so se bližali prazniki, smo se 
posvetili velikonočnim izdelkom in dekoraci-
jam. Učiteljice in vzgojiteljice smo pripravile tri 
ustvarjalne delavnice. V prvi delavnici so se iz-
delovali velikonočni zajčki, vrečke, kamor lahko 
spravimo velikonočna darila. V drugi delavnici 
so otroci izdelovali velikonočne košarice ter 
zibajoče piščančke iz papir-
natih krožnikov. V tretji delav-
nici pa so ustvarjali prikupne 
pomladne venčke, okrasek, 
ki si ga lahko obesite na vra-
ta. Imeli smo se zelo lepo. V 
sredo, 17. 4. 2019, smo ime-
li športni dan v telovadnici 
v Litiji. Zjutraj smo se z av-
tobusom odpeljali v Litijo. V 
športni dvorani v Litiji smo se 
najprej dobro ogreli. Razdelili 
smo se po skupinah in opravili 
naloge, ki jih zahteva športno-
-vzgojni karton. Učenci so se 
pri testiranju zelo potrudili. Obisk velike telo-
vadnice v Litiji jim je vedno zelo všeč. V sre-
do, 24. 4. 2019, smo se odpravili na Srečanje 
podružničnih šol, ki je bilo letos na Dolah pri 
Litiji. Zjutraj se je šest podružničnih šol (Pod-
kum, Dole, Polšnik, Dobovec, Čemšenik ter 
Sava; šola Svibno je letos manjkala) zbralo na 
Dolah. Pozdravila sta nas vodja podružnice in 

ravnatelj OŠ Gabrovka. Učenci šole so pripra-
vili kratek kulturni program. Nato so se učen-
ci razdelili v skupine. Prva skupina je obiska-
la pevsko delavnico, druga ustvarjalno, tretja 
delavnico s sadnimi nabodali, četrta plesno in 
peta športno delavnico. Učenci so zelo uživali. 
Nato so se skupine zamenjale. Ob koncu sre-
čanja so se učenci predstavili s plesom, ki so 
se ga naučili ter s pesmico, ki so jo prepevali 
v pevski delavnici. Sledilo je kosilo in odhod  
domov. 
Srečanje podružničnih šol je vsako leto lepo 
doživetje, kjer se učenci lahko družijo ter sple-
tajo nova prijateljstva. V soboto, 4. maja 2019, 
smo z 12 učenci naše šole tekmovali na občin-
ski gasilski orientaciji, ki je bila letos organizi-
rana v Tihaboju. V sodelovanju s PGD Polšnik 
smo se na gasilsko orientacijo pripravljali cel 
mesec. Pri gasilskem krožku smo vadili ve-
zanje vozlov, orientacijo s kompasom, vajo z 
vedrovko in topografske znake. Tako smo na 
tekmovanje pripravili 4 skupine s podružnič-
ne šole.Vsi tekmovalci so se maksimalno po-
trudili in z lahkoto pretekli 2 kilometra dolgo 

pot. S pomočjo mentorjev, ki so mlade ekipe 
spremljali na terenu, so učenci uspešno opra-
vili orientacijski tek in dosegli lepe rezultate. 
Skupina pionirjev je prejela pokal, in sicer za 
2. mesto in se tako uvrstila na regijsko tekmo-
vanje, ki bo konec meseca maja v Štangarskih  
Poljanah.

katarina JUVaN
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE BO 
Pred nami je TEDEN UPOKOJEN-
CEV, ki smo ga pred tremi leti na 

novo oživili in s katerim poskušamo naše člane 
še bolj povezati razvedriti in z zgledom povabiti 
k sodelovanju. Začeli bomo:
-   V soboto, 25. maja ob 15.00 uri, v PŠ 

Vače, z 21. srečanjem upokojenskih pev-
skih zborov Zasavja in Posavja. 

-   Ponedeljek, 27. maja ob 10.00 uri, sreča-
nje prostovoljk in socialne sekcije v dru-
štvenih prostorih

-   Sreda, 29. maj od 9 – 11.00 ure, šport, 
balinanje in kegljanje, v Litiji 

-   četrtek, 30 maja pa bo še posebej slovesno, 
saj pripravlja naš citrarski orkester Srebrne 
strune svoj 10. jubilejni koncert z naslo-
vom KO STRUNE cITER ZAPOJO. koncert, 
na katerega so povabili mlade pevke in znane 
slovenske citrarje, Slovenski citrarski kvar-
tet, bo potekal v dvorani KC Litija, s pričet-
kom ob 19. 30

-   V petek, 31. maja, ob 14. ure dalje, pa se 
bomo skupaj poveselili ob prijetni glasbi, za-
bavnih igrah, srečelovu in seveda dobri jeda-
či in pijači na pikniku pri Ribiškem domu.

Predhodne prijave sprejemamo v DU Litija 
do srede, 30. maja. 

Kobarid, Zatolmin, Most na Soči
V sredo, 12. junija, vas vabimo na izlet v kraje 
na zahodu Slovenije. Najprej bomo obiskali ko-
barid, kjer si bomo ogledali Sirarsko planšarski 
muzej ali pa Muzej 1. svetovne vojne. V Zatol-
minu bomo s Hudičevega mostu občudovali 
divji tok Tolminščice, V Mostu na Soči pa se 
bomo z rečno ladjo popeljali po tamkajšnjem 
umetnem jezeru.

Pohodi v maju in juniju
PS DU vabi na pohod »Azaleja« v Vrhek v Tr-
žišču pri Mokronogu, dne 25.5.2019. Zbrali 
se bomo pri pletenki v Tržišču Stopili bomo v 
zavetje gozda, kjer je rastišče azaleje, se tudi 
sprehodili in razgledali po okoliških hribih in 
vasicah. Rastišče je del evropskega ekološke-
ga omrežja Natura 2000. Pohod bo vodila Mila 
Grošelj.
1.6.2019 odhajamo na češnjev pohod SLAP-
-GOČE, katerega bo vodil Milan amon. To bo 
pohod iz vasi SLaP na GOČe in OBeRLUNc. Po-
leg čarobnih pogledov na vinograde in sadov-
njake po lapornatih gričih in ogled starodavne 
vasice Goče. Iz Oberlunca je čudovit razgled od 
Nanosa do Golakov na severu, do Snežnika in 
Slavnika na jugu. Takrat bo čas češenj.
15.6.2019 pa vabimo na pohod po Koželje-
vi poti v soteski Kamniške Bistrice. Pot po-
teka po desnem bregu kamniške Bistrice. Na 
zaključku poti se odprejo najlepši razgledi na 
kamniške vrhove. To je spominska pot, ki se 
imenuje po Maksu koželju – kamniškem pla-
nincu in slikarju s planinsko motiviko in krajino. 
Vodila bo Ivanka kofol.

29.6.2019 pa PS DU vabi na pohod po geo-
loški poti v Kobilji curek pri Velikih Laščah. 
To je 30 m visok slap, najvišji na Dolenjskem s 
pestro geološko sestavo. Slap že od leta 1962 
napaja s pitno vodo vedno žejno Dobrepolje. 
Ozemlje okoli kobiljega curka v velikosti 3 ha 
je razglašeno za gozdni rezervat. Zvedeli bomo 
tudi od kod ime kobilji curek.

ZGODILO SE JE
Pohod Okoli Slivne

Člani Planinske sekcije DU Litija, smo se na ve-
likonočni ponedeljek udeležili tradicionalnega 
pohoda okoli Slivne. Pohod organizirajo vašča-
ni idilične vasi Slivna, ki je v bližini geometrič-
nega središča Slovenije na GeOSS-u. Izhodišče 
je bilo v vasi Slivna, kjer smo plačali startnino. 
Prijazni domačini so nas pogostili, predno smo 
odšli na pohod. Hodili smo tri ure. Pot je pote-
kala po kolovozu, makadamu, travnikih in goz-
dnih poteh. Obiskali smo naslednje kraje: Zgor-
nja Gora, Štance Laze, kjer je bila postojanka 
za okrepčilo, Pivkelj, Zgornja Slivna, Vrtače in 
se vrnili na izhodišče, kjer so pripravili topel 

obrok, ki nam je zelo teknil. Prijetno utrujeni 
smo si s tem pohodom polepšali dan z željo, da 
drugo leto spet pridemo. Nuša ROZMaN

Prijetno s koristnim po Prekmurju
V programu Literarne skupine za leto 2019 je 
bila tudi strokovna ekskurzija. Že od jeseni 
smo pridno prebirali dela Miška kranjca, se o 
njih tudi pogovarjali in se zato odločili, da se 
podamo v njegovo Prekmurje.
Naša ekskurzija se je začela z ogledom razgle-

dnega stolpa Vinarium Lendava, ki stoji sredi 
Lendavskih goric. Poleg razgleda z vrha, ki pa 
ta dan ni bil najlepši,smo si ogledali še razsta-
vo velikonočnih pirhov štirih dežel v kupoli Stol-
pa. Predstavilo se je 21 razstavljavcev, njihovi 
izdelki pa so bile prave umetnine.

Sledil je ogled Kranjčeve 
rojstne hiše v Veliki Pola-
ni. Ob prijetnem pripovedo-
vanju v prekmurščini, nam 
je vodička tamkajšnjega 
Turističnega društva Štrk 
obudila in nadgradila 
naša znanja o slovenskem 
pisatelju Mišku Kranjcu, 
ki je bil velik domoljub, 
dober pisatelj, priljubljen 
krajan in odličen slikarski 
samouk. V lepo urejenem 
parku, ki je v neposredni 
bližini pisateljeve domačije 
pa smo izvedeli, da sta Veli-
ka in Mala Polana razglaše-
ni za evropsko vas štorkelj, 
saj imata največ zasedenih 
gnezd z belimi štorkljami na 
območju Slovenije. Žal pa 
štorklje nismo videli.
Obiskali smo še Sobolovo 
domačijo, ki se nahaja v 
Mali Polani. Tu deluje zapo-
slitveni center Pomelaj, kjer 
nastajajo rokodelski izdelki 
iz ličja, ki slonijo na tradici-
onalnem izročilu s pridihom 
sodobnosti. Izdelki se lepo 
dopolnjujejo z njihovimi kuli-
naričnimi dobrotami.
Piko na i pa je bil obisk do-
mačije naše predsednice v 
Domajincih, kjer si je novo, 
moderno hišo zgradil njen 
brat, ki je ostal na domačiji. 
Zelo lepo so nas sprejeli in 
nas pogostili, tako da smo se 
znova prepričali, kako dobro-
srčni in prijazni so Prekmur-
ci.  Iva SLaBe

PONED. 10.6.2019, ob 16.uri

Razstava ročnih in umetniških del 
invalidov ZDIS

V Slovenj Gradcu je od 11. do 15. aprila 2019 
potekala že 5. razstava ročnih in umetniških 
del društev Zveze delovnih invalidov Slovenije. 
Razstava je bila Mladinsko kulturnem centru v 
Slovenj Gradcu.
Na razstavi je sodelovalo 41 društev, članic 
ZDIS in tri društva iz tujine (Hrvaška, Madžar-
ska in avstrija).
Sodelovalo je tudi naše društvo.
Na ogled so bili postavljeni izdelki domače in 
umetnostne obrti, ki odražajo domiselnost in 
ustvarjalnost invalidov, ki jih invalidi izražajo 
skozi izdelavo predmetov, okraskov iz različnim 
materialov.
Namen je bil, širši javnosti pokazati možno-
sti uveljavljanja invalidov, da izkoristijo svoje 
ustvarjalne, umetniške in intelektualne poten-
ciale, ne glede na stopnjo invalidnosti in ne gle-
de na starost ter ne le za lastno korist, temveč 

tudi za obogatitev svoje skupnosti. Hkrati je z 
dogodkom ZDIS obeležila 50 letnico delovanja.
 Spodaj si lahko ogledate razstavni prostor MDI 
Litija-Šmartno, so. p., kjer smo razstavili naše 
izdelke narejene na ustvarjalnih delavnicah v 
društvu. Delavnice so hkrati tudi druženje, re-
dno jih obiskuje od 12 do16 invalidk in invali-
dov.

Na Koroškem je »fajn«
Strokovno ekskurzijo smo zaradi velikega 
zanimanja organizirali kar dvakrat, in sicer 
18.4. in 24.4. 2019. Obiskali smo Slovenj Gra-
dec in njegovo okolico.
Po poti se najprej ustavili na jutranji kavi ter se 
okrepčali z malico.
Po osvežitvi smo se odpeljali proti Slovenj 
Gradcu. Ogledali smo si Medeni raj Perger. Bo-
gata medičarska, lectarska in svečarska dedi-
ščina družine Perger uspešno prenaša na zdaj 
že deveto generacijo.
Z ljubeznijo in strastjo ustvarjajo izdelke iz 
medu in satja že vse od leta 1757.

So edini na svetu, ki čebelji vosek naravno be-
lijo na soncu. Na strehi družinske hiše poseb-
ne predale z voskom prekrijejo z laneno krpo 
in pustijo, da se vosek naravno beli na soncu 
približno dva meseca. Po preteku tega časa do-
bimo naravno beljen čebelji vosek, ki je zdra-
vilen.
Vijolično in roza barvo pridobivamo iz mladih 
kopriv, ki jih ročno nabiramo spomladi in tudi 
jeseni po dežju.
Ob zanimivi družinski zgodbi smo degustirali 
njihove izdelke preizkusili originalno staroslo-
vansko brezalkoholno pijačo in si v razstavnem 
prostoru ogledali številne bogate izdelke. 
Pot smo nato nadaljevali na kmetijo klančnik, 
ki se nahaja v Podklancu pri Dravogradu, kjer 
živijo tri generacije. Prisluhnili smo družinski 
zgodbi in spoznali kako poteka njihov vsak-
dan na turistični kmetiji. Na kmetiji se namreč 
ukvarjajo z številnimi proizvodnjami (živinorejo, 
prašičerejo, rejo divjadi in predelavo suhome-

snatih izdelkov). Po degustaciji domačih 
dobrot (pokušina salame z divjačino, doma-
čega kruha, domačega jogurta in domačega 
jabolčnika), smo se s turističnim vlakcem 
odpeljali v oboro za gojene divjadi ter do 
biološke učilnice, ogledali smo si pestrost 
živalskih vrst v Sloveniji (nagačenih imajo 
preko 100 različnih vrst živali).
Polni zanimivih vtisov smo s kosilom ekskur-
zijo zaključili na turistični kmetiji klevž.

Tradicionalno srečanje  
invalidov

Organizirali bomo tradicionalno srečanje 
invalidov Občin Litija in Šmartno pri Litiji, 
v petek, 21.6.2019 ob 15. uri pri Novem 

domu invalidov, na Parmovi 7, v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem invalidom, njiho-
vim partnerjem ter spremljevalcem. Invalidi, ki 
ne morete sami priti na srečanje in potrebuje-
te prevoz, nam to sporočite ob prijavi (stroške 
prevoza bo poravnalo društvo).
Za hrano, pijačo in živo glasbo bo poskrbljeno, 
sladke dobrote in dobro voljo je zaželeno, da 
prinesite s seboj.
Med srečanjem bo potekal srečelov.
Prispevek na udeleženca je 6 € za člane, za 
njihove spremljevalce pa 8 €. V ceno je všteta 
hrana (ribe ali mešano na žaru) s prvo pijačo. 
Zaradi lažje organizacije prosimo, da se 
prijavite (v društveni pisarni, po telefonu 
031-676-768 oz. 01/8981- 284 ali po elek-
tronski pošti: drustvo.inv.litija@siol.net) in 
plačate prispevek v društveni pisarni do 
17.6.2019.
Prireditev bo v vsakem vremenu, zato lepo 
vabljeni, da se srečanja udeležite v čim večjem 
številu. 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

OTVORITEV NOVEGA DOMA INVALIDOV
Praznovanje občinskega praznika bomo v tem letu obeležili tudi invalidi Medob-
činskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, z otvoritvijo novega 
doma. 
Tokratno tradicionalno junijsko srečanje invalidov bomo združili z začetkom upo-
rabe prostorov novega doma.

ZAKLJUČEK ŠTUDIJSKEGA LETA  
DRUŠTVA U3 LITIJA IN ŠMARTNO

Letos maja bo društvo dopolnilo deset let delovanja; malo za nekatere, za 
naše člane, naše delo, prizadevanja, prepoznavnost pa veliko. In ponosni 
smo na prehojeno pot, naš pogled pa je že usmerjen v prihodnost. Veseli 
smo medgenera-

cijskega sodelovanja, širjenja ponudb 
neformalnega izobraževanja, druženj, 
ekskurzij, predavanj, plesa, učenja jezi-
ka... Skrbi nas okolje, to, okoli nas. Ni 
nam vseeno za zdravje.
evropski projekt, katerega partnerji 
smo, Dediščina nas povezuje, nudi mo-
žnost, da obudimo stare, pozabljene ve-
ščine, znanja, ki jih moramo prenesti na 
mlajše generacije, da se ne bo pozabilo 
pletenje, vezenje, kvačkanje, izdelova-
nje iz ličja, prepletanje viter v peharje, 
košare.
Vabimo vas, da z nami praznujete: 28. 
maja 2019 ob 17. uri bomo v Knjižni-
ci Šmartno svečano zaključili desetlet-
ko s pregledno, tematsko razstavo Štu-
dijskega krožka keramika. Članice so se 
poklonile učitelju in naivnemu slikarju 
Poldetu Miheliču s slikami v glini. Detajli 
z njegovih slik bodo zaživeli v keramiki 
Skupaj s knjižnico Litija bomo izpeljali 
kulturni, literarni program z domači-
nom, ki v Šmartnem ne živi že petdeset 
let. Pridružili se mu bodo tudi nekateri 
njegovi sošolci, prijatelji iz otroštva. an-
ton Janša se bo predstavil z aforizmi. 

Člani UO
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PRAZNOVANJA NAS POVEZUJEJO – DAN VRTCA 2019
Ob 90-letnici organizirane predšolske vzgoje v Litiji smo v četrtek, 25. aprila 2019, pripravili že 
drugi večji dogodek. V Športni dvorani je nastopilo 220 otrok iz vseh devetih enot litijskega vrtca. 
Naslov prireditve je bil PRaZNOVaNJa NaS POVeZUJeJO.

Obiskovalci so lahko uživali v nastopu 
otrok, ki so preko igre prikazali različne 
dogodke, ki potekajo v Sloveniji. Gre za 
dogodke, kjer se ljudje družijo, zabavajo, 
povezujejo in praznujejo. Skupaj z otroki 
smo obiskovalce popeljali v Tržič na šu-
štarsko nedeljo, na Dolenjsko na Martino-
vanje, praznovali smo Novo leto, kulturni 
praznik, prikazali smo pustovanje in nekaj 
tradicionalnih mask. Obiskovalci so se na-
smejali prikazu največjega športnega pra-
znika pri nas v Planici, prikazali smo kre-
sovanje in Florjanovo, ko smo se spomnili 
gasilcev in gasilskih veselic. Obiskali smo 

tudi Primorsko in prikazali solinarski praznik z ribiško fešto. Zaključek prireditve je bil veličasten s 
prihodom ogromne torte in spustom konfetov. 
Prireditev so otvorili zaposleni vrtca, ki so ob glasbi iz 
oglasnega sporočila Moja Slovenija prikazali potepanje 
po Sloveniji ter ob zaključku točke sestavili slovensko 
zastavo z dežniki. 
Na prireditvi je bil prisoten predsednik Republike Slove-
nije Borut Pahor, ki je zelo užival in tudi po prireditvi ni 
skoparil s pohvalami. Nekaj dni po prireditvi je na sple-
tnih družabnih omrežjih delil svoje vtise:
-  »Izjemna slovesnost, iskrene čestitke, Vrtec Litija.« 

(Vir: Facebook, kjer je delil kratek posnetek)
-  »Se še spomnite najbolj izvirnega vabila otrok iz Vrtca Litija, ki sem ga nedavno objavil na 

instagramu? No, bil sem tam. Vrhunsko, vrhunsko, morate filmček na facebook pogledat.« (Vir: 
Instagram)

POMLAD V VRTCU POLhEK NA POLŠNIKU

PRIJATELJSTVO NEKAJ VELJA
O 10-letnici Ljudskih pevk in godcev s Polšnika ter o koncertu Vidinih pesmi

Deset let že mineva, odkar so naše Ljudske pevke in godci pričeli s skupnim prepeva-
njem. Prvič na novem odru ob otvoritvi šole in dvorane, potem pa se je njihovo delo-

vanje samo še gradilo in gradilo. Povsod so lepo sprejeti, na domačih dogodkih, na koncertih po 
širni Sloveniji, v domovih starejših, po vrtcih... Prinašajo veselje, navdušenje, predvsem pa nas 
veseli to, da skrbijo za ohranjanje starih slovenskih napevov in jih tako predajajo mlajšim genera-
cijam. Skupina je nastala na pobudo in v prvih letih pod vodstvom Vide Sladič, že nekaj let pa jih 
uspešno vodi Slavko kos. Obiskujejo revije in se udeležujejo seminarjev, tako tudi nadgrajujejo 

svoje znanje. Letošnji, jubilejni 
koncert je bil nekaj posebne-
ga. Njihov program sta pove-
zovala, kot že nekaj let, Rozi in 
Štef (humorista Vida Sladič in 
Slavko kos). Izbrali so šegave 
pesmice, ki so jih s pomočjo 
„domačih“ instrumentov odlič-
no izvedli. Gostili so domače 
pevce in sicer smo v praznova-
nje vključili predstavitev uglas-
benih pesmi njihove pevke Vide 

Sladič, ki je pred dvema letoma izdala knjigo Prividke, v kateri je objavljenih tudi 8 njenih uglas-
benih pesmi. Zanje je aranžmaje za zbore napisal Nejc Grm, odličen glasbenik (harmonikar) in 
skladatelj. Trenutno študira v Švici in se koncerta ni mogel udeležiti.   eno pesem so predstavile 
Ljudske pevke, štiri Moški pevski zbor Polšnik (um. vodja Žiga Tori) ter dve pesmi, prav za to 
priložnost zbrane pevke v ženski zbor, ki smo ga poi-
menovale Pinožin spev. Pesem Harmonika pa je zapel 
združen zbor. Vse pesmi nosijo sporočila in nas vabijo 
k razmišljanju o lepoti in veličini življenja. Ženski zbor 
vseh generacij  je le s sedmimi vajami, s pozitivno ener-
gijo in strokovnim pristopom na nastop odlično pripra-
vila zborovodkinja ana Tori.  Zadovoljstva po  nastopu 
v vseh skupinah ni manjkalo. Vida Sladič je po nastopu 
povedala, da  ob pisanju pesmic ni nikoli pomislila, da 
bodo kdaj izvedene z zbori in se zahvalila vsem, Jožetu 
kosu, ki je pesmi predstavil skladatelju Nejcu Grmu,  
Nejcu za odlične  priredbe in vložen trud ter vsem pevcem in seveda zborovodjem. 
Bil je čudovit večer. Čutila se je pozitivna in srčna energija vseh nastopajočih. Številne pohvale 
poslušalcev pa so bile pika na i za nepozaben koncert. Združili smo znanje, delo, predanost in ta-
lente. Nastalo je nekaj lepega. Nekaj, kar se bo zapisalo kot zlat kamenček v mozaiku polšniškega 
kulturnega ustvarjanja. Hvala Vidi in Nejcu, ki ju je povezala harmonika in pesmi, ki so bile povod, 
da smo skupaj ustvarjali in pridobili novo izkušnjo. Hvala vsem sponzorjem in domačinom, ki ste 
pripomogli, da je dogodek tako lepo uspel. Hvaležnost ne pozna meja.  Mateja SLaDIČ Vozelj

VABILO NA 23. POhOD OD CERKVICE DO CERKVICE NA POLŠNIK
V nedeljo, 2. junija ste vabljeni na Polšnik, na 23. tradicionalni pohod Od cerkvice do cerkvice.  
Program v okviru projekta Županovizija letos sooblikuje OBČINa MeNGeŠ: 

•  POLŠNIk / STaRT OB 9.00 
- Zbor pohodnikov (od 8.30 
- 9.00) pri župnišču, jutranja 
pogostitev, z MoPZ Polšnik, 
Ljudskimi pevkami in godci s 
Polšnika

•  OSTReŽ - Sejmarji - orgličarji 
(člani kD Mihaelov sejem)

•  STRaNSkI VRH - Folklorna 
skupina kD Svoboda Mengeš

•  GLINJek / MaŠa V NaRaVI 
OB 13.00 - Župnijski pevski 
zbor sv. Mihaela Mengeš, 
mašuje g. Marko košir

•  kOPRIVNIk / POD ŠOTO-
ROM OB 14.00 - Zaključna 
prireditev pri lovski koči, 
predstavitev gostov,

•  kLUB STOPaR - harmonikar-
ski orkester, nagradno žreba-
nje

Vabljeni v dobro družbo in lepo 
naravo! Pot ni zahtevna (12 km) 
in je primerna za vse generaci-
je, priporočamo le dobro obu-
tev in veliko dobre volje! Več na 
polsnik.si 

Vabijo vas Polšničani 

Mesec april je zaznamovan kot mesec vre-
menskih pojavov. Zato smo ta čas izkoristili za 
spoznavanje le teh. Pripravili smo vremensko 
uro, na katero smo bili vsak dan pozorni in jo 
spreminjali glede na to, kakšno vreme je bilo 
tisti dan. Poleg tega smo dnevno vrisovali vre-
mensko sliko in stopinje v dnevu v tabelo, ki je 
visela na vratih.
Otrokom je bil v tem mesecu najbolj 
všeč mrest, ki smo ga prinesli v vrtec in 
iz katerega so se nam razvili paglavci. 
Paglavce dnevno hranimo in jim čistimo 
vodo. Otroci so ob njih zelo umirjeni in 
ob njih postanejo dobri opazovalci spre-
memb. 
Iz področja umetnosti smo bili v tem me-
secu tudi zelo ustvarjalni. Izdelali smo 
pomladna drevesa, katerih cvetove smo 
tiskali z vatiranimi paličicami. Pred izde-
lovanjem pomladnih dreves smo se zazrli v naj-
bližje drevo in opazovali njegovo gibanje; naša 
telesa so postala deblo, veje in vejice. Izdelali 
smo tudi žabice s tehniko origami. Otrokom so 
bile žabice zelo všeč, saj so sami z zgibanjem 
papirja naredili žabice, ki so skakale. Nazadnje 
smo izdelali še pisane metulje in s tem zaokro-
žili likovno umetniško področje dela v vrtcu.
Naučili samo se tudi nekaj novih pesmi, ki jih 
otroci prej niso poznali. Spoznali smo pesmi 
Pomladna in Tri majhne žabice.

V tem mesecu smo v okviru Malega sončka or-
ganizirali pohod na koprivnik, na katerega smo 
odšli z vsemi otroki, ki so bili prisotni v vrtcu. 
Med potjo smo spoznavali pomladno travniško 
in gozdno rastlinje, iz katerega smo kasneje v 
vrtcu naredili tudi herbarij. Otrokom je bila pot 
všeč, ves čas so samostojno hodili in se veselili 
doseženega cilja. Na cilju so pojedli malico in 

pijačo iz nahrbtnika, nato so se med seboj še 
malo poigrali. 
Za projekt Mali sonček smo konec meseca iz-
vedli tudi vožnjo s kolesi po poligonu za pred-
šolske otroke in vožnjo s poganjalci in skiroji 
za mlajše otroke. Dnevno smo glede na vre-
menske razmere izkoriščali tudi zunanja igrala, 
igrišče in telovadnico, kjer smo z otroki krepili 
koordinacijo, spretnost in gibljivost.

Patricija MeDVeD
dipl. vzgojitelj predšolskih otrok

(Nadaljevanje s 1. strani)

Vsi rekviziti in kostumi so bili izdelani v vrtcu, pod prsti spretnih rok zaposlenih in s podporo ne-
katerih članov družin naših vzgojiteljic. Nekaj rekvizitov in fotografij smo razstavili v avli Občine 
Litije. 

VABIMO VAS na ogled razstave, ki bo v avli občine še do konca maja 2019!
Liljana PLaSkaN, ravnateljica

PRIREDITEV – IZ UST NAŠIH MALČKOV :)
»Nastopali smo, da so nas starši vidli. Najbolj mi je blo všeč, ko so konfeti padal pa k smo vrtčevsko 
pesmico pel.«  Brina, 5let

»Super je blo, ker sem vola vrtel in ker smo navijali. Všeč mi je bilo, ker me je oči gledal pa mami pa 
babi pa mama Breda. In sem sigurn, da smo dobr nastopal. Pa tud drugi so tko rekli. Potem smo šli 
pa na sladoled. Čeprav je bla tud tortica zlo dobra.«  Maks, 5 let in 2 meseca 

»Lepo je blo in dobro sem pekel. In Maks je dobro volil (pekel vola  ). In vsi so dobro delali kot jaz. 
Pa všeč mi je blo k je pokalo na koncu. Bom še kdaj nastopal?«  erik Omar, 4 leta in 5 mesecev

„Žal je lahko vsem, ki niso prišli na prireditev, ker je bilo fino, je prišel tudi predsednik in župan. Ful 
je bilo lepo, k so na torto potresli svetleče listke, veliko jih je bilo. Na tej ogromni torti pa so bile za 
nas male tortice.“  ela, 6 let

„Je bilo ful lepo k so na začetku z dežniki sestavili našo zastavo.“  Benjamin, 6 let

»Moja mami je tuk ploskala, da so ji skor roke odpadle.«  Svit, 5 let in 8 mesecev
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Zdravstveno predavanje
Vabimo vas na zdravstveno predavanje Rane in ožilje skozi leta, ki bo v torek 
04.06.2019 ob 16. uri v knjižnici Litija. Predaval bo priznani strokovnjak g. aleš 
Homovec.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola 
V društveni pisarni v sredo 05.06.2019 od 8. do 10. ure. 

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Skupaj z MDI nadaljujemo vodeno vadbo v bazenu Pungart pod strokovnim vodstvom, vsako 
sredo od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni!

Pohodi
Vsak četrtek skupaj z MDI organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno 
odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer, Planica in Slap Nadiže, Iški Vintgar in Prekmurje, kjer bo zanima-
nje večje in bo organiziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred 
odhodom z obveznim plačilom akontacije.
Datum: Smer pohoda in čas odhoda Pohod vodi: Prevozi:

JUNIJ
06.06.2019 Litija - Planica-Slap Nadiža, ob 7. uri Jože Pavli avtobus
13.06.2019 Litija - Iški Vintgar, krvava peč, ob 7.uri Jože Groboljšek avtobus
20.06.2019 Litija –Zaplaz, Čateška gora ob 7. uri Jože Pavli osebni avto
27.06.2019 Zaključni spomladanski pohod – izlet v 

Prekmurje ob 6. uri
Lojze Hauptman avtobus

Kopanje
V Dolenjskih, Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah. Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih 
kart v vseh treh destinacijah, katere se uporabljajo preko celega leta od ponedeljka do četrtka.

Dohodnina
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del doho-
dnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite 
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše. 

Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim 
družinskim članom ali prijateljem.

Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

Plačilo članarine
Članarina za leto 2019 znaša 12 eUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur ali 
na TR 03110-1000021983.

Uradne ure
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure.
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR!

DD Litija in Šmartno 
Mihaela aMRŠek, predsednica

USPEŠNE UDELEžBE  
NA TEKMOVANJIh

V naši glasbeni šoli se vedno kaj dogaja, učen-
ci bolj ali manj pridno hodijo k pouku instru-
mentov, plesa, petja, nauka o glasbi, glasbene 
pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. 
Nekateri učenci so seveda bolj nadarjeni in 
delavni, zato se skupaj s starši in svojimi pro-
fesorji odločijo za udeležbo na tekmovanjih. 
Priprave so obsežne in dolgotrajne, tekmovalni 
programi zahtevni, veliko je dodatnih ur in vaj, 

konkurenca je huda, ocenjevalne komisije pa 
stroge. Navkljub zahtevnim pogojem smo imeli 
v šolskem letu 2018/2019 kar 12 udeležb na 
tekmovanjih v domovini in tujini, naši učenci pa 
dosegli zavidljive rezultate in ponovno zapisali 
ime svoje šole na zemljevid uspešnih glasbenih 
šol. Na vse naše tekmovalce smo izjemno po-
nosni, njihove dosežke pa potrjuje tudi impre-
sivna statistika: 

8. MEDNARODNO TEKMOVANJE  
ZA PIANISTE »IVAN RIJAVEC«,  

ROGAŠKA SLATINA
VITRANC TOMAŽIN HOČEVAR, kategorija 
mali pianisti 
Srebrno priznanje, 2. nagrada, srebrna meda-
lja, mentorica Olena Novosel

6. MEDNARODNO TEKMOVANJE  
ZA HARMONIKARJE  

»IVAN RIJAVEC«, IDRIJA 
MARK ŠKET, kategorija začetniki
Zlato priznanje, 1. nagrada, zlata medalja, 
mentor Dušan Drobnič

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

STE SE KDAJ VPRAŠALI, KJE SO VAČE? TO SE IMENUJE – LOKACIJA!

Novice iz Planinskega 
društva Litija 

6.4.2019 se je 16. pohoda po Ja-
blaniški dolini  udeležilo 24 članov  
planinske sekcije »Sokol«. Za lažjo 
premagovanje poti so se pri »Med-

ved« ustavili na okusni enolončnici in dobri ka-
pljici. 7.4.2019 so se mladi planinci iz OŠ Gra-
dec, POŠ Hotič, POŠ Jevnica in POŠ kresnice 
pridružili čistilni akciji pešpoti na Janče. Mladi 
pohodniki so se zbrali na železniški postaji v 
Jevnici, kjer jim je Jani Jerant, idejni vodja ak-
cije, razdelil rokavice in vreče za odpadke. Pod 
vodstvom vodnikov PD Litija, so se podali na 
»lov za smetmi«. V Zgornji Jevnici se je 31 član-
ska ekipa mladih pohodnikov razdelila v dve 
skupini, pri planinskem domu na Jančah, kjer 
jih je čakala malica, pa so zopet postali ena 
ekipa.  13.4.2019 je planinska sekcija Sava – 
kojoti organizirala izlet na Šmarno goro. Izleta 
se je udeležilo 19 članov. Startali so v Tacnu in 
se razdelili v dve supini. Prva si je izbrala lažjo 
romarsko pot, druga pa strmejšo in je osvojila 
tudi sosednjo Grmado. Sestopili so v Tacen, 
nato pa so se odpeljali  še na Vače, kjer sta jih  
pogostila zakonca Mrva.  13.4.2019 je sekcija 
„Sokol“ organizirala izlet na Jošt nad kranjem. 
Startali so v vasi Rakovica in se v slabih dveh 
urah povzpeli do doma. Izleta se je udeležilo 
20 pohodnikov. Izleta sekcije »Sokol« na Gale-
tovec se je 27.4.2019 udeležilo 26 pohodnikov. 
Prva skupina se je odpravila iz Bohinjske Bele, 
druga pa iz Pokljuke. Oboji so uživali v prelepih 
razgledih na Bled in okoliške gore. 28.4.2019 
se je 23 pohodnikov iz različnih smeri podalo 
na Zasavsko Sveto goro. Na Požganici, kjer je 
nekoč stala Tomazinova koča, so se poklonili 
spominu na vrlega planinca in zagovornika na-
rave Ferda Tomazina. S krajšo slovesnostjo so 
spomin na rojaka z besedami počastili direk-
torica knjižnice Litija andreja Štuhec, šmarski 
župan Rajko Meserko in predan planinec Jože 
Sinigoj.  
Načrtovani izleti in akcije v maju in juniju 2019. 
- 18.5.2019 – kočevje (sekcija Sokol)
-  25.5.2019 – Mali vrh na Begunjami (sekcija 

Sokol)
-  25.5.2019 – Stolp ljubezni na Žusmu (sekcija 

Sava)
-  2.6.2019 – Pohod od češnje do češnje (sek-

cija Sokol)
-  15.6.2019 – Dan slovenskih planinski dožive-

tij na Lisci (sekcija Sokol in družinska sekcija)
- 11.6.2019 – košutica (sekcija Sokol)
- 29.6.2019 – Mirna gora (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih 
pa dobite na društvu in na spletu http://www.
pdrustvo-litija.si/ 
 Po Obvestilih PD Litija povzel aleš PReGeL

Ferdo Tomazin ima  
svoj pohod

V Šmartnem je Tomazinova ulica. Malokdo ve, 
da je bil Ferdo Tomazin, po katerem se imenu-
je, planinec, po katerem se je nekdaj imeno-
vala koča na Zasavski sveti gori, kamor je bil 
v nedeljo, 28.4.2019 voden spominski pohod. 
Pred 150. Leti rojen Šmarčan je res premalo 
poznan, glede na svojo vplivno in pomembno 
vlogo za društveno življenje na začetku 20. sto-
letja.  Po poklicu je bil oskrbnik gozdov in po-
sestev – med drugim tudi naših domačih: Po-
noviče, Bogenšperk, Slatna in Grmače. Po duši 
pa je bil predan planinec, danes bi temu rekli 
okoljevarstvenik, saj je bil z dušo zapisan na-
ravi in vsemu živemu v njej. Dragocena je tudi 
njegova vloga v delovanju drugih društev: sodi 
med ustanovitelje litijskega Sokola, seveda 
tudi Šmarskega, vodil je pevsko društvo Zvon, 
nekaj let načeloval gasilcem, bil predsednik 
kmečke posojilnice, predvsem pa je bil predan 
planincem – saj je bil predsednik podružnice 
Litija kar 25 let. Po njem se je imenovala koča. 
koče danes ni več, med 2. Svetovno vojno je 
namreč pogorela, a na 150. letnico rojstva Fer-
da Tomazina prijatelji planinstva niso pozabi-
li. 23 udeležencev je kljub kilavemu vremenu 
morda ustoličilo nov spominski pohod. Prijetno 

in pozorno je pohodnike presenetil šmarski žu-
pan Rajko Meserko, ki se je skupaj s soprogo 
udeležil pohoda in tako počastil svojega rojaka, 
ki je pomembno ustvarjal kulturno zgodovino v 
Šmartnem. Pohod sta skupaj zasnovali dve in-
stituciji: Planinsko društvo Litija in knjižnica Li-
tija, seveda pa so mu dušo vdihnili posamezni 
udeleženci, ki so se v nedeljo, točno opoldan, 
ko je na Sveti gori pozvanjalo v cerkvi, poklonili 
spominu na ‚Mati naravo‘, kakor so prijatelji z 
naklonjenostjo imenovali Ferda Tomazina. Nje-
gova osebnost je še danes svetel zgled vsem, 
ki čutijo odgovornost do narave in vsega, kar 
nas obdaja… 

andreja ŠTUHec

22. PREDTEKMOVANJE MLADIH  
GLASBENIKOV REPUBLIKE  

SLOVENIJE (TEMSIG)
ANJA KRANJEC, flavta 1. a kategorija
Uvrstitev na državno tekmovanje, mentorica 
Mira kranjec, korepetitor Tilen Bajec
TILEN MUŠIČ, klarinet 1. a kategorija
Priznanje za udeležbo, mentorica Nadja Dra-
kslar Petrač, korepetitor Tilen Bajec
NEŽA KRANJEC, klavir 1. b kategorija
Uvrstitev na državno tekmovanje, mentorica 
Veronika Hauptman
VESNA VAVTAR, saksofon, 1. c kategorija
Priznanje za udeležbo, mentorica ana Šimenc 
kugler, korepetitor Tilen Bajec 

48. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENI-
KOV REPUBLIKE SLOVENIJE (TEMSIG)

ANJA KRANJEC, flavta 1. a kategorija
Zlata plaketa, 1. nagrada, posebno priznanje za 
doseženih absolutnih 100 točk,
mentorica Mira kranjec, korepetitor Tilen Ba-
jec
NEŽA KRANJEC, klavir 1. b kategorija
Zlata plaketa, 6. mesto, mentorica Veronika 
Hauptman
ALEŠ TURŠIČ, petje II. a kategorija
Priznanje za udeležbo, mentorica Barbara Sorč, 
korepetitor Tilen Bajec 
Dnevi kitare Krško
NIK KOS, 3. Kategorija
Bronasto priznanje, mentor Borut avsec
IGOR PRIJATELJ, kitara in JURIJ CVIKL, kla-
vir, komorna igra II. kategorija
Srebrno priznanje, mentorja Borut avsec in 
Olena Novosel 

MEDNARODNO TEKMOVANJE 
WOODWIND & BRASS, VARAŽDIN

ANJA KRANJEC, flavta, kategorija B
1. nagrada, doseženih absolutnih 100 točk in 
uvrstitev med deset najboljših udeležencev 
tekmovanja,
mentorica Mira kranjec, korepetitor Tilen Ba-
jec

Iskrene čestitke vsem učencem 
in njihovim mentorjem!

Ravnateljica Janja GaLIČIČ

Udeleženci pohoda ob 150 - letnici rojstva Ferda 
Tomazina

Nahajajo se v raju okrog težišča 
naše države - GeOSS-a. So zelo zgodovin-
ski kraj: znan po Situli z Vač, po prvem Slo-
vencu, ki je napisal tiskano knjigo, po prvem  
kranjskem romanopiscu, po najlepšem božjem 
…., itd. 
Ozemlje krajevne skupnosti Vače (skica je na: 
http://www.vace.si/ks-vace.htm ) meji na za-
hodu na Gorenjsko (občino Moravče: krajevne 
skupnosti Peče in Dešen), na severu in vzhodu 
pa na Zasavje (občino Zagorje: kS Mlinše-kolo-
vrat, kS Šentlambert in kS Tirna). Tu imajo že 
telefonske številke s predpono 03, kar je celj-
sko telefonsko okrožje in že diši po Štajercih. 
Na jugovzhodu mejimo na kS Sava, ki je del ob-
čine Litija; na jugozahodu pa na kS Hotič. Ve-
čji del naše občine se nahaja na nasprotnem, 
desnem bregu Save – to je pa že Dolenjska. 
Novomeščani pa trdijo, da je situla z Vač najse-

vernejši del dolenjskega Halštata. Morda smo 
pa Primorci, saj imamo fosilno morsko obalo. 
Skratka zmešnjava, ki pripada središčni krajev-
ni skupnosti Vače. To pa je LOkacIJa, kajne?
Šolski okoliš je zelo podoben ali enak površini 
kS Vače, čeprav so izjeme!
Lovsko upravljavsko območje Lovske družine 
Vače je na vzhodu brez Podbukovja, Široke 
Seti, cirkuš in Boltije. S tem področjem upra-
vljajo litijski lovci. Zato pa seže upravljavsko 
območje lovske družine Vače do Hotiča in do 
obrežja reke Save na jugu in na zahodu do De-
šna in Gore pri Pečah in na severu do kandrš. 
Skica in zemljevid je na - http://www.vace.si/
lovci-vace.htm
Naši, moravški ( vaški )poštarji raznašajo pošto 
skoraj povsod v naši kS. Poleg tega pa raznaša-
jo pošto še v Gori pri Pečah, kandršah in Vidrgi. 
Zemljevid si poglejte na http://www.vace.si/
posta-vace.htm. 
Fara Vače pa zavzema podobno in še večjo 
površino, kot pošta - http://www.vace.si/fara-
-vace.htm . Samo Vovše in cvetež spadajo k 
Sv. Gori (Dekanija Litija).
Po mnenju SLS pa Vače ležijo med Jevnico in 
kresnicami na desnem bregu Save – torej na 
Dolenjskem. kar poglejte v oktobrskega Ob-
čana na strani 5 ali pa tole sliko. To je zato, 
ker nas želi imeti naš župan čim bliže svojega 
doma, saj nas ima rad!

Tudi jaz imam vse rad! Zvonček Norček 

Viri: 
-   atlas Slovenije 2005, ker označuje najpo-

membnejšo geodetsko točko - GeOSS, turi-
stični zemljevidi naše občine pa tega nava-
dno ne označujejo. 

-   Mati mnogih cerkva – Župnije ljubljanske 
nadškofije v sliki in besedi, Založba Družina 
d.o.o., 2012

-  www.piso.si – Zemljiška knjiga
-  www.zgs.si – Zavod za gozdove Slovenije
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IZKUSI ERASMUS+
Društvo Lojtra je po več mesečnih 
aktivnostih in delavnicah z učen-
ci Osnovne šole Gradec, v okviru 
projekta IZKUSI ERASMUS+, svo-

je delo nadgradila z mladinsko izmenjavo v Cerasu, Romu-
nija. 
Društvo Lojtra je skupaj z Osnovno šolo Gradec in partnerji 
iz Romunije od 23-29.3.2019 izvedlo mladinsko izmenjavo iz-
kusi Erasmus+. V projektu je sodelovalo 11 slovenskih in 12 
romunskih učencev. Skupaj z mentorji smo dni preživeli v kra-
ju cerasu, približno 2,5h vožnje iz Bukarešte v Romuniji. Preko 
pogovarjanja, skupinskih nalog, raziskovanja okolice, obiskov 
domov, skupnega kuhanja, sprehodov, športnih iger, družab-
nih večerov in vsakodnevnih refleksij, smo se spoznavali, učili 
sobivati, sodelovati in komunicirati na spoštljiv, enakovreden 
in vključujoč način. Ustvarjali smo okolje kjer je bila svoboda 

pomembna vrednota a hkrati je bil vsak odgovoren za to kako 
bo to svobodo izkoriščal na način, ki ne bo obremenjujoč za 
ostale. Izzivov nam ni manjkalo, prav tako ne novih spoznanj. 
Spoznavali smo kako uporabna je angleščina, saj smo se le z 
njo uspeli razumeti in sporazumeti. Ni bilo enostavno a uspelo 
nam je – živeti in preživeti skupaj.
V Društvu Lojtra menimo, da je ustvarjanje izkušenj, kjer spo-
znavamo drugačno kulturo, navade, ljudi, se zavemo drugačnih 
realnosti in poskušamo z njimi sobivati, nujno. Nujno za osebni 
in poklicni razvoj mlade osebe, nujno za ustvarjanje strpnih a 
tudi kritičnih državljanov, nujno za zavedanje lastne kulture in 
vrednosti, ki jo ta prinaša in nujno za spoštovanje drugačnosti. 

anamarija kaMIN

PRODAm 
DVOSTANOVANJSKO hIŠO 

v Bukovici pri Litiji 
za 115.000 € 

Tel: 041 572-729 
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Urbani sprehod / Jane‘s Walk Litija 2019
OBUDIMO STARO MESTNO JEDRO

V soboto 11. maja smo se odpravili na sprehod po našem mestu. 
Sprehodi Jane‘s Walk potekajo po vsem svetu v spomin na no-
vinarko Jane Jacobs, v Sloveniji v okviru IPOP – Inštituta za obli-
kovanje politik prostora. Namenjeni so povezovanju meščanov 

in spodbujanju razmišljanja o oblikovanju in urejanju javnega prostora. Jane‘s Walk je v Litiji letos 
potekal drugič. Pokazal se je kot odlična metoda povezovanja lokalnih strokovnjakov in političnih 
odločevalcev (Občina Litija in Mestna skupnost Litija) s prebivalci, uporabniki mestnega prostora. 
Sprehod je ponudil tudi redko priložnost za medsektorsko strokovno sodelovanje (arhitektura, ar-
hitekturna vizualizacija, krajinska arhitektura, grafično oblikovanje, muzejska in umetnostna zgo-
dovina), nova osebna poznanstva in medgeneracijsko povezovanje.
Razlog za izbor Plečnikovega spomenika kot začetne točke, se je nanašal predvsem na dejstvo, da je po-
trebno Litijanom ponovno predstaviti in podrobneje razložiti koncept in zavedanje pomembnosti kulturne 
dediščine, saj spada v zapuščino Jožeta Plečnika, enega 
izmed največjih slovenskih arhitektov, ki je svoj pečat pu-
stil tudi v našem malem mestu. Litijski arhitekt MARKO 
BOLTIN, nam je podrobno razložil simboliko, arhitekturni 
koncept in sporočilnost spomenika, ki se skriva v pret-
kanih podrobnostih. Glede na to, da je spomenik vreden 
bodoče prenove, smo menili, da bi bilo potrebno celovito 
urediti tudi njegovo okolico. Smiselno bi bilo razmisliti o 
podaljšanju vplivnega območja spomenika tudi v predel 
križišča, kjer se do sedaj zgolj poimensko stikata Trg svo-
bode in Valvasorjev trg. Opozorili smo, da obstoječe sto-
pnice ob spomeniku niso slučaj, ampak opomnik, da si je 
že Plečnik zamislil narediti vstopno točko iz jedra mesta 
na vrh Sitarjevca, vendar ta poteza ni bila nikoli izvedena. Linijska zasaditev grahastih pacipres za spomeni-
kom je sicer zanimiva, ker gre za nenavadno sorto drevja, vendar imajo premalo prostora, zato je drevored 
v slabem stanju in bi ga bilo smiselno rekonstruirati. Pohvalili smo skrb za cvetlično ureditev ob spomeniku 
in hkrati opozorili na neustrezno obliko in postavitev cvetličnih korit. Marko Boltin se je izkazal kot nepre-
cenljivi zaklad znanja o spomeniku, predlagali smo mu, da svoje bogato znanje izda v obliki publikacije. Pred 
odhodom na drugo točko sprehoda, smo udeležencem predstavili tudi novinarko in urbanistično aktivistko 
JANE JAcOBS, katere zapuščina delovanja, je namen dogodka Jane‘s Walk. Njeno sporočilo je jasno, 
urbanistično zasnovo mesta je potrebno oblikovati glede na potrebe ljudi. 
Druga točka sprehoda je obravnavala urbana neskladja na območju zahodnega dela Valvasorjevega trga, 
v okolici Lekarne. Ugotavljali smo, da se tu spaja več urbanističnih elementov: podeželska proti urbani 

arhitekturi, zasebna proti javni lastnini, zmedena razpo-
reditev objektov in razdor urejene urbanistične linije med 
obstoječim kozolcem in litijsko cerkvijo. Menimo, da bi ta 
del Litije potreboval urbanistično nadgradnjo z lovljenjem 
stavbnih proporcev in volumnov objektov in pa uličnih 
gabaritov, ki se nahajajo vzdolž leve osi, gledano proti 
centru mesta. 
Na tretji točki smo se na ploščadi pred Bistrojem Val-
vasor dotaknili dojemanja vedut in različnih tipov vizu-
alnega onesnaževanja. Predstavili smo neprimernost 
obglavljanja dreves, ki so posledica nestrokovne uspo-
sobljenosti vzdrževalcev in napačne rabe drevesne vrste 
gorskih javorjev, ki zrastejo tudi do 25 m visoko. Rešitev 

vidimo v tem, da se uničeni drevored javorjev, ki zastira kuliso lepih vrb v ozadju zamenja z nižjo drevoredno 
drevesno vrsto, ki ne bo potrebovala nikakršnega obrezovanja. Drugi, tisti bolj tipičen del tematike vizual-
nega onesnaževanja nam je predstavila grafična oblikovalka KAJA MLAKAR AGREŽ, ki nam je podrobneje 
opisala negativen trend zasičenosti prostora z reklamnimi panoji ter malimi oglasi in kako se zoperstaviti 
tovrstnim izzivom. Rešitve so predvsem v strogih zakonskih omejitvenih določilih. 
Četrta točka je bila posvečena predstavitvi problematike avtomobilizma in neskončnih asfaltnih površin, 
ki se skupaj z željami po gradnji parkirišč neupravičeno zajedajo v okrnjene zelene površine znotraj mest. 
Strinjali smo se, da morajo vse javne površine zajemati mešano rabo. Nedopustno je, da so nadzemni deli 
mest rezervirani zgolj za avtomobile. To je praksa preteklosti, če pa želimo stopiti v korak s časom, nam 
ostanejo 3 variante: arhitekturno dovršena nadzemna parkirna hiša (za vse meščane in s simboličnimi 
cenami), podzemne garažne hiše ali pa ozelenjena parkirišča, kjer zelenje ne bo le dodatek asfaltu, ampak 
avtomobil dodatek znotraj zelenja (ravno obratna filozofija parkirišč, kot jo poznamo danes). Prednost prvih 
dveh je zagotovo zaščita pločevine pred vremenskimi vplivi. 
Na peti točki nam je novopečeni Litijan, švedskih korenin, arhitekturni vizualizator ANDREAS cESARINI, 
predstavil kaj so to ‚nevidni prostori mest‘. Opozoril je na povezanost rabe prostora s trenutnimi potrebami 
ljudi, na zanimive prostore in podrobnosti, ki na-
stanejo spontano skozi zgodovinski razvoj mesta. 
Lepo je, če lahko v svojem mestu vsak dan odkri-
jemo nekaj novega.
Pri ‚nevidnih prostorih mest‘ gre za neopažene ali 
zapostavljene urbane prostore, ki so deležni upo-
rabniških in strukturnih napak. V Litiji je tipičen 
primer takega območja dostopna pot za Farbarje-
vim gradom. Tu so površine med stavbami kaotič-
no raztresene, povsem neurejene in polne drobnih, 
neestetskih posegov. Ta dejstva so razlog, da tega 
dela mesta ne obiskuje nihče, razen tamkajšnjih 
stanovalcev. Nevidni prostori mest so tudi urbani 
predeli, katere neštetokrat obhodimo, a jih nikoli 
resnično ne opazimo, ker so nejasni ali pa imajo 
neprimerno zasnovo. Tak primer je tudi ‚Park pri štirni‘. Štirna, ki je bila postavljena ob obletnici ustanovitve 
mesta Litija, ampak že dlje časa ne deluje, čeprav je priklopljena na vodovod. Predlagali smo, da se jo čim 
prej usposobi kot mestni pitnik. V tem mikro parku bi bilo smiselno razmisliti tudi o ustreznosti zasaditve, 
že s pravilnim izborom rastlinskih vrst bi lahko prostor optično odprli in ga naredili bolj vabljivega za obi-
skovalce.
Na šesti točki sprehoda smo predstavili pozitiven ‚mikro‘ ambient, ozelenjeni prehod med litijsko župnijo 
in Farbarjevim gradom. Prehod omejujeta dve odlično vzdrževani živici navadnega gabra, pot predstavlja 
najkvalitetnejši kamniti tlak, ki se pojavi znotraj mesta, nad prehodom pa se dvigata dve čudoviti lipi. Takšne 
drobne, a prikupne ambiente smo poimenovali mali urbani biseri. 
Sedma točka je bila namenjena razpravi o prostorski degradaciji, ki se pojavlja med Pokopališko potjo in 
Rudarsko cesto v samem središču mesta, tik pod vznožjem Sitarjevškega gozda. Trenutno se tu nahaja 
veliko parkirišče, vendar pa to območje poleg brežin reke Save, nosi v sebi največje priložnosti za ureditev 
v Mestni trg, s stalno stoječim objektom tržnice, ponudbo lokalno pridelane hrane in obrtniškimi izdelki, 
urejenimi zelenimi sistemi in kvalitetno urbano opremo. To je bila ena izmed idej, o kateri smo se podrob-
neje pogovarjali in o kateri je občina deloma že razmišljala. Poleg tega pa tovrstni prostor nudi izjemno lepe 
mestne vedute, zato bi bil primeren tudi za umirjene kulturne prireditve ali pa kakšne filmske festivale na 
prostem. Na obrobju parkirišča se nahaja še eno popolno presenečenje, kovinski kiosk v katerem so urejeni 
javni toaletni prostori. Že nekaj časa opozarjamo, da Litija nujno potrebuje javne toaletne prostore. Smisel-
no bi bilo razmisliti o njegovi lokaciji in ga ponuditi v stalno uporabo prebivalcem mesta. 
Na Valvazorjevem trgu nam je kustosinja in vodja mestnega muzeja Litija HELENA HAUPTMAN, predstavila 
urbanistično potezo tega prostora in na kratko opisala nekaj pomembnejših stavb in zgodb, ki se tičejo 
zgodovine mesta Litija. Govorila je o ‚Litijskem placu‘, tako je bil nekdaj ljudsko poimenovan Valvasorjev trg 
in omenila, da je bil v preteklosti mnogo bolj živahen. Povedala je tudi, da je Litija nekoč že imela mestni 
hotel, ki ga danes zelo pogrešamo. Torej še en dokaz, da je središče mesta skoraj povsem zamrlo in da bo 
v bodoče potrebno vložiti veliko volje, idej in sredstev, če ga bomo želeli ponovno obuditi. 
ko smo prišli do naše osme točke - elsnerjeve hiše, smo pričeli razpravljati o izrazito vidni urbanistični na-
paki. Gre za slepo fasado in prazen prostor, ki zelo kazi podobo mesta. Nastala je zaradi porušitve nekdanje 
Boriškove hiše in razkriva ozadje drugače stiliziranih zasebnih hiš. Tu smo se strinjali, da je problem večpla-
sten, rešili pa bi ga lahko zgolj urbanistično, z izgradnjo novega objekta, ki bi lovil višinske kote elsnerjeve 
hiše in se tako vklopil v ulično linijo. 
Deveta točka je bila Osnovna šola Litija, ki trenutno predstavlja najsodobnejši objekt v središču mesta in s 
tem daje pozitiven kontrast zaključku vedute Valvasorjevega trga, za razliko od objekta centromerkur, ki to 
isto veduto kvari. S tem objektom je Litija pridobila prvo zeleno streho na javnem objektu in tudi središčno 
zračni ‚zen kotiček‘ z zasajeno okrasno češnjo. kljub temu, da gre za strokovno dovršen objekt zasnovan v 
arhitekturnem biroju Ravnikar Potokar, smo pri izvedbi objekta opazili 2 nepravilnosti. Prva je interakcija na-
pisa ‚Osnovna šola Litija‘ z višino in postavitvijo linijskih svetilk. Te so namreč ali previsoke, da zakrivajo na-
pis šole, ali pa je napis pomaknjen preveč v desno. Druga pomanjkljivost se tiče zasaditve drevoreda. Gre za 
javorje, ki zrastejo do višine 25m, kar pomeni, ne le da bodo povsem zakrili luči in napis šole, ampak bodo 

tudi obsojeni na obrezovanje in obglavljanje. Zato menimo, da bi morali biti ti javorji odkopani dokler so še 
mladi in prestavljeni na drugo zeleno površino, nadomestiti pa bi jih moral drevored nizke drevesne vrste.
Deseta točka se je dotaknila stavbe stare sodnije, v kateri je danes Mestni muzej Litija, ki nam ga je 
predstavila kustosinja dr. TINA ŠUŠTARŠIČ. Izvedeli smo veliko zanimivosti o odlično dokumentirani izgra-
dnji objekta, zgodbe o njegovi pestri zgodovini in 
nenazadnje vabilo na otvoritev obnovljenih kletnih 
prostorov z novimi muzejskimi zbirkami. 
Zelenica pred muzejem skupaj z zelenico med 
zgradbo občine in centromerkurjem tvori zanimiv 
zeleni prostor, ki bi ga lahko veliko bolje izkoristili. 
‚Zlati javorji‘ pred staro sodnijo so primerno ume-
ščeni v prostor, uporabljena je tudi ustrezna sorta 
glede višine, saj dosežejo maksimalno višino med 
8 in 12m in jih ne bo potrebno obrezovati. Škoda 
je le, da sta zadnja 2 javorja drugačne sorte in bi 
ju bilo smiselno nadomestiti z enakima zlatima ja-
vorjema, da pridobimo enotno drevoredno linijo.
Predenj smo prišli do zadnje točke zastavljenega 
programa sprehoda, smo se ustavili še v vizualno 
prenovljenem kotičku Litije, na zeleno površino med centromerkurjem in občinsko ploščadjo. Tu je namreč 
v okviru evropskega tedna mladih nastala nova rastlinska nadgradnja Litije.
Na zadnji točki nam je litijski arhitekt JAN POGLAJEN, opisal kako si je zamislil tlakovanje ‚Svetčeve plo-
ščadi‘ v kombinaciji svetlo-temnega granita, a so se namesto tega odločili položiti liti asfalt, ki je estetsko 
povsem neprimeren, hkrati pa se ob vročih poletnih dneh na njem lepijo podplati čevljev. kljub temu, da mu 
s svojo zamislijo in aktivizmom, žal ni uspelo prepričati etažnih lastnikov, pa upa, da bo naslednji projekt, ki 
zajema umestitev urbanih klopi z drevesi na isti lokaciji, bolj uspešen. V tem primeru bi v Litiji dobili pilotni 
projekt sodobne avtorske urbane opreme in prvi primer realizacije socialnega eksperimenta. Za konec pa je 
beseda nanesla tudi na prepotrebno prenovo fasade občinske stavbe in celovito zunanjo ureditev. 
Po končanem sprehodu je sledilo sproščeno druženje ob veganskih prigrizkih in napitkih, ki jih je pripravila 
in predstavila SAŠA OSHISH iz lokalnega podjetja Bio Sabab. Sobotni popoldan smo zaključili v pozitivnem 
vzdušju in polni novih idej. Želimo si, da bo kakšna izmed njih do naslednjega urbanega sprehoda postala 
realnost. 
Hvala vsem, ki ste prišli in ustvarili ta dogodek prijeten, poučen in okusen. Ponovno se srečamo na Jane‘s 
Walk-u 2020! 
Sprehod smo organizirali: prostovoljca Kaja Mlakar Agrež in Žan Lovše v okviru Društvo Lojtra ter s pod-
poro Helene Hauptman iz Mestnega muzeja Litija. Finančno pomoč nam je ponudila Mestna skupnost 
Litija. Dogodek je potekal v sklopu evropskega tedna mladih, ki ga podpirajo: Movit, erasmus+, european 
Solidarity corps in Urad RS za mladino. #democracyandme #youthweek #eTM

ŽaN LOVŠe
krajinski arhitekt in vodja sprehoda

TRADICIONALNI ZELIŠČARSKI 
FESTIVAL V SRCU SLOVENIJE 

8. junija bo na Geossu dan dišečih doživetij  
in zdravih spoznanj 

Na prizorišču, kjer bodo zeliščarji iz vse Slovenije ves dan 
ponujali svoje izbrane zeliščne izdelke, bo opoldne zazve-
nela pesem pevke Ditke, znane po pesmih Ferija Lainščka. 
Pridružili se ji bodo otroci iz šole in vrtca v Vačah, slišali pa 
jih bodo vsi, ki se bodo že dopoldan čudili zdravilnim močem 
bezga, uživali v okusu pečenih zeliščnih dobrot in žlikrofov, 
omogočili otrokom ustvarjanje z glino v keramični delavnici 
in prisluhnili strokovni okrogli mizi o podjetni prihodnosti ze-
liščarstva, ki se je bo udeležila tudi aleksandra Pivec, mini-
strica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Popoldne se bodo nekateri odpravili na nabiranje rastlin po 
travnikih Slivne in si izdelali herbarij, drugi bodo pekli pico 
z zelišči, tretji si bodo morda raje izdelali zeliščno milo ali 
pa prisluhnili Vlasti Mlakar o ljudskem zdravilstvu, antonu 
komatu o tradicionalnih ekoloških znanjih, Dušici kunaver o 
čarodejni moči rastlin v ljudski dediščini ali Nataši Ferant o 
vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin. 
Tako živahno bo letos na zeliščarskem festivalu, ki s selitvijo 
na Geoss v Spodnjo Slivno pri Vačah postaja tradicionalen. 
Organizatorji – Zadruga Jarina in LaS Srce Slovenije v so-
delovanju z gostoljubnimi domačini, zbranimi pod okriljem 
Društva za razvoj Slivne – za letos obljubljajo tudi brezplač-
no varstvo otrok! 
Festival spremljajte na spletnih straneh in družabnih omrežjih organizatorjev – Zadruge Jarina in 
LaS Srce Slovenije.

Na območju LaS Srce Slovenije se znanje in izkušnje ljudi, ki se ukvarjajo z zelišči, prepletajo z 
izročilom prednikov. Prebivalce spodbujamo tako k ohranjanju tradicionalnih ljudskih modrosti 
kot tudi k podjetnosti na tem področju. Projekt ITP Zeliščarske dediščine sofinancira evropska 
unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Pro-
grama razvoja podeželja 2014 – 2020.

KLUB KLIŠE 
29.4. ste se nam lahko pridružili na zadnjem aprilskem projektu, jutranji počitniški 
delavnici samoobrambe, kjer so nam mojstri iz litijskega karate kluba kensei pokazali 
osnovne prijeme samoobrambe. Delavnica je potekala v športni dvorani OŠ Gradec. 
Maj smo otvorili z motivacijskim vikendom in sicer se nas je 15 klišejevih aktivistov 
odpravilo v Spodnje Tinsko. Skupaj smo ustvarjali ideje za nove, še bolj zanimive 

projekte na kulturnem, socialnem, družbenem in športnem področju, se povezovali in motivirali 
za doseganje novih ciljev. 
9.5. smo vas kljub slabem vremenu tudi le-
tos čakali na Škisovi tržnici, kjer ste nas lah-
ko našli med klubi osrednje regije. Z nekaj 
sreče ste lahko prejeli našo posebno klišeje-
vo skodelico, nas bolje spoznali in se z nami 
podružili ob naši tradicionalni »bovli«. 
17.5. smo priredili FIFa turnir, ki se je od-
vijal v prostorih klišeja. Igrala se je FIFa19 
na PS4. 18.5. smo skupaj odšli na pohod po 
Oglarski deželi. celotna pot je tekla mimo 
kop v različnih fazah, po 12. kilometrih razgi-
banega travnatega, gozdnega in asfaltnega 
terena.
25.5. organiziramo klišejev karting dan, kjer se bomo peljali v novih go kartih po novi progi v T2 
Prokartingu na Brniku. Budno spremljajte informator in našo facebook stran za prijavo. 
Med našimi ugodnostmi tudi novost: s kupončkom, ki ga prejmeš na klišeju, te mesec joge v art 
caffeju stane le 24€. Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni 
vsako prvo soboto v mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! Z nami pa ostajajo tudi stalne 
ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. ceneje se 
lahko včlanite v knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben kliše popust! Še vedno nudimo 
tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in nemščine.  Manca PLaNINŠek
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SREČANJE KRAJANOV - hOTIČ 
Pomlad je zakorakala s svojo lepoto v deželo, zato je tudi nas opozorila, da se zopet 
srečamo.
Letošnje srečanje je bilo nekoliko drugačno, saj je potekalo v gostišču kimovec, 
kjer so nas prav 

lepo sprejeli. Srečanje je bilo za 
vse krajane, predvsem pa za sta-
rejše in matere.
Srečanje so popestrili učenci 
Podružnične osnovne šole Hotič, 
folklorna skupina ter naši hotiški 
pevci.
Po programu je bila pogostitev. 
Zadržali smo se v veselem dru-
ženju, kar manjka v vsakdanjiku 
starejših.
Ob tej priliki bi se zahvalila PGM 
Separacija Hotič, gospodu Gre-
gorju in krajevni skupnosti Hotič, 
za vsakoletno finančno pomoč. 
Brez njih bi zelo težko izpeljali to srečanje.
Zahvala gre tudi učencem in učiteljicam, folklorni skupini, anji in Franciju, Gašperju ter pevcem.
Upamo, da je bilo srečanje zabavno in veselo in da je minilo v družbenem vzdušju.

krajevna organizacija Rk Hotič
ana GRIL

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 Punat na 
otoku krku od 7.7. – 17.7.2019 in v MZL RkS 
Debeli rtič od 21.7. -28.7.2019.
Zdravstveno letovanje sofinancira Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. ZZZS do-
loča, da se Zdravstvenega letovanja se lahko 
udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v me-
dicinski dokumentaciji zapise o večkratni ho-
spitalizaciji (dva in več zapisov v času od prete-
klega razpisa). Letovanje je subvencionirano za 
otroke z zdravstvenimi težavami in za otroke iz 
socialno ogroženih družin. Polna cena 11-dnev-
nega letovanja znaša 380 eUR, 7- dnevnega pa 
270 eUR. Prispevek na otroka se bo zmanjšal s 
sofinanciranjem ZZZS in Občine Litija.
Prijavnice za letovanje boste lahko dobili na 
šolah, v otroških ambulantah v Litiji, na sedežu 
RkS – OZ Litija v začetku meseca maja 2019. V 
celoti čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice 
lahko otroci ali starši oddajo na RkS - OZ Litija 
čim prej, najkasneje pa do 10. 6. 2019 oziro-
ma do zapolnitve mest. 

SODELOVANJE NA PLESNEM 
POKALNEM TURNIRJU

Prostovoljki RkS OZ Litija, Jasmina in Ivi – bol-
ničarka in predavateljica PP z licenco, sta oskr-
beli kar nekaj poškodb na PLeSNeM POkaL-
NeM TURNIRJU v Športni dvorani Litija 23. in 
24. marca 2019. 

ZAIGRAJ Z NAMI
Rdeči križ Slovenije in Fundacija Playerspro-
motions sta tudi letos, v sodelovanju z Janom 
Oblakom, ki sta ga za dober namen podprla 
Lionel Messi in Luis Suares, spodbudila osnov-
nošolce po Sloveniji, naj darujejo za svoje so-
vrstnike z manj priložnostmi. Šport, zdravje in 
darovanje, so nas ponovno združili v skupni 
akciji z naslovom Zaigraj z nami / Play with 
us. kar 102 otroka z manj priložnostmi iz cele 
Slovenije bodo lahko s tako zbranimi sredstvi 
preživela petdnevne brezplačne počitnice v 
Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič.
RkS OZ LITIJa se je pridružilo skupni akciji z 
OŠ Litija, OŠ Gradec, PŠ Vače, PŠ Sava in PŠ 
Polšnik. Prostovoljnih prispevkov je bilo zbra-
nih skupaj za 235 €.
Jan Oblak je izžrebal 19 učencev iz našega ob-
močja, nagrade jim bomo podelili takoj ko jih 
prejmemo. 

OBMOČNO PREVERJANJE  
IZ ZNANJA PP 

V letošnjem letu smo organizirali že 20. ob-
močno preverjanje znanja o dejavnosti Rde-
čega križa ter nudenju prve pomoči ob nesreči 
za učence višjih razredov OŠ na območju obči-
ne Litija in občine Šmartno pri Litiji. 
Ob pozdravu sekretarke in poslanca g. Bori-

sa Doblekarja, je 
vodja preverjanja 
ga. Erna Sajovic 
Roglič, dr.med. 
prisotnim razlo-
žila potek prever-
janja, ki obsega 
teoretični in prak-
tični del usposo-
bljenosti. V četrtek 
4.4.2019 so učen-
ci posamezne eki-

pe, v avli občine Litija, oskrbeli poškodbo, vsi 
pa so prikazali temeljne postopke oživljanja z 
uporabo učnega defibrilatorja. Vsaka poškod-
ba oziroma primer se je točkoval skladno z zah-
tevnostjo poškodbe in ocenjevalne pole, ki jih 
pripravi organizator.

Te oblike usposabljanja in preverjanja usposo-
bljenosti so se udeležili učenci iz OŠ Gabrovka 
–2 ekipi, iz OŠ Gradec –2 ekipi, PŠ Vače – 2 
ekipi, OŠ Šmartno-1 ekipa in PŠ Dole pr Litiji-1, 
pokazali so veliko znanja.
Največ točk in zasedla prvo mesto je zbrala 
ekipa prve pomoči iz OŠ Šmartno, 
Drugo mesto ekipa PŠ Dole pri Litiji,
Tretje mesto ekipa OŠ Gabrovka 1
ekipa OŠ Šmartno se je uvrstila na regijsko 
preverjanje znanja 10.aprila 2019 v Hrastniku.
ekipa je zasedla 3. mesto.

Vsako leto povabimo vse učence in sodelujoče 
na nagradni izlet, ki bo 11. maja 2019 v MZL 
RkS Debeli rtič.
Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo uspešno 
izvedli območno preverjanje znanja iz prve po-
moči.

Sekretarka: Danica SVeRŠINa

SPOŠTOVANI LJUBITELJI PRIJETNIh POhODOV, SLADKIh 
POTIC IN DRUžABNEGA SREČANJA

V soboto, 8. junija 2019, vas vabimo na že 11. prireditev 

»GABROVKA, TU SEM DOMA«,
pred gasilskim domom v Gabrovki.

IZLOČANJE PROJEKTOV INDIVIDUALNIH GRADENJ  
IN DRUGIH OBJEKTOV

Obveščamo vas, da bomo na Upravni enoti Litija na podlagi 79. 
člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) in 
prvega odstavka 4. člena Pravilnika o določanju rokov hranjenja 
dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, 52/09) iz 
zbirk dokumentarnega gradiva izločili projekte individualnih gra-
denj in drugih objektov, ki jim je potekel rok hrambe iz letnika 
2007. Lastniki projektov lahko le-te prevzamete v poslovnem času 
do 30. 6. 2019.

Več informacij lahko dobite na spletni strani Ue ali na tel št. (01) 
8962 345 ter na elektronskem naslovu ue.litija@gov.si.

Upravna enota Litija 

VELIKO DELO ZA „ŠTANGARJE“ IN ZA ZGODOVINO

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 otroki. Hodite na lastno odgovornost.
-  9.00-15.00 FESTIVAL POTIC 2019 – ocenjevalna razstava potic.
-  9.00-15.00 različne razstave (likovna razstava, razstava ročnih del).
-  12.00 naprej igra ansambel ZAVRISKEJ.
-   14.00 KULTURNA PRIREDITEV, razglasitev rezultatov Festivala potic 2019, 

družabno srečanje z ansamblom Zavriskej. 
 Za hrano (tudi kakšen kos potice) in pijačo bo poskrbljeno.

PRISRČNO VaBLJeNI V GaBROVkO!

(Nadaljevanje s 1. strani)

Je napisal dr. Janez Juhant v spremni bese-
di knjige Sv. anton Padovanski in štangarski 
župljani.
V letošnjem aprilu, je izšla knjiga z naslovom 
Sv. anton Padovanski in štangarski župljani. 
avtor knjige je nekdanji štangarski župnik Ja-
nez Jasenc, ki je župnijo Štanga vodil med 
leti 1994 in 2007.
knjiga omogoča kronološki pregled župnije 
Štanga od njenega nastanka pa do danes, za 
katere je dobrih šestnajst let g. Jasenc zbiral 
gradivo v zapisih in ustnih pričevanjih ljudi, 
ki so kakorkoli povezani z župnijo Štanga. 
Tako je je nastala knjiga na 640 straneh veli-
kega formata, popestrena s 350 barvnimi in 
čnobelimi slikami. V njej je Jasenc nazorno 
prikazal posvetno in duhovno življenje prebi-
valcev v osmih naseljih, ki spadajo v župnijo 
Štanga; Dragovšek, Jastrebnik, Mala Štanga, 
Račica, Ščit, Širmanski Hrib, Štangarske Po-
ljane in Velika Štanga.
Gospod Jasenc pravi, da 
je v knjigi združil delo, mi-
sli, razpoloženja, prošnje, 
zahvale, upanje, veselje, 
hrepenenje in bolečino 
že pokojnih in še živečih 
štangarskih faranov ter 
drugih ljudi, ki so gradili 
in gradijo štangarski svet. 
Delček knjige zavzema 
tudi strokovna študija do-
mačinke, dr. Sabine kra-
mar, kjer je na strokoven 
način, podprt z dokazi, 

opisala geološke značilnosti štangarskega  
prostora.
V spremni besedi domačin, prof. dr. Janez 
Juhant, povzdigne Jasenčevo delo s pohvalo 
avtorjevega čuta za življenje in težave fara-
nov in duhovnikov v občutljivih obdobjih ter 
opozarja na težak položaj kmetov. Vsakemu 
opisu dogajanj, Jasenc dodaja vedno tudi 
upravno- politične uredbe ob spremembah 
režimov, ki so zadele slovenske kraje. kro-
nika je priča tega človeškega prizadevanja v 
zahtevnih časih slovenske zgodovine in tako 
upanje, da bodo lahko ob njej tudi prihodnji 
rodovi ob globalnih zahtevah našli novo upa-
nje za življenje, sobivanje in preživetje.
knjiga je napisana tako, da lahko spodbudi 
k nadaljnjemu poglabljanju vedenja o kraju 
in ljudeh. 
Izšla je v 300 izvodih in jo je možno dobiti v 
župnijskem uradu v Veliki Štangi. 

Romana DOLeS Čož
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DELOVNA AKCIJA: 
URBANA ZASADITEV V 
OKVIRU EVROPSKEGA 

TEDNA MLADIh
evropski teden mladih poteka vsako leto 
v začetku maja. Letos smo v Društvu 
Lojtra pripravili delovno akcijo s kate-
ro smo s premišljeno urbano zasaditvi-
jo polepšali zanemarjen kotiček mesta 
in mu nadeli svežo vizualno podobo in 

funkcionalno nad-
gradnjo. Idejni načrt 
zasaditve je pripravil 
ŽAN LOVŠE, mlad 
krajinski arhitekt iz 
Litije. Poleg funkcio-
nalnih prekrovnic, ki 
nadomeščajo košnjo 
in užitnih sadnih ra-
stlin, zasaditev nosi 
tudi litijsko paleto 
barv, se pravi rume-
no, modro in belo. 
Delovna akcija je po-
tekala 9. maja 2019. Izbira termina res ni bila najbolj posrečena, saj je 

cel dan lilo kot iz škafa, vendar nam je vseeno uspelo zasaditi vse rastline. Narava pa je pridno 
sodelovala z zalivanjem:) Nikakor nam ne bi uspelo brez pomoči učencev in učiteljev iz OŠ Litija 
Podružnice s prilagojenim programom ter Društva Sožitje Litija in Šmartno. HVaLa!!! Obiskala sta 

nas tudi župan in podžupanja, posadila vsak svoj modri kopriv-
ček, ter tako izrazila podporo projektu.
Vse aktivnosti projekta (planiranje, organizacija, oblikovanje, 
promocija in sama 
zasaditev) so pote-
kale prostovoljsko. 
Pri za saditvi so 
nam priskočili na 
pomoč: etažni la-
stniki s podpisom 
soglasja; podžupa-
nja Lijana Lovše 
z organizacijo teh-

nične podpore, Mestna skupnost Litija s finančno 
podporo, Jan Poglajen strokovno in idejno; Marjeta 
Mlakar Agrež, Katja Kos in Matjaž Bizilj iz OŠ Li-
tija Podružnice s Prilagojenim programom; JP KSP 
Litija s tehnično pomočjo in materialom, Andreja 
Jerant kot fotografinja in nenazadnje aktivisti Dru-
štva Lojtra (Jure Urekar, Tina Trdin, Boštjan Gre-
tič in Aljaž Zupan).
LIT‘JANKE IN LIT‘JANI - UŽIVAJTE V NOVEM MESTNEM ZELENEM KOTIČKU!

kaJa MLakaR aGReŽ, vodja projekta

EVROPSKI TEDEN MLADIH podpirajo: MOVIT, Erasmus+, European Solidarity Corps in Urad RS za 
mladino. #democracyandme #youthweek #ETM

KMETIJE ODPIRAJO SVOJA VRATA IN VABIJO 
K IZKUSTVENEM UČENJU KAKO DO ZDRAVE IN 

LOKALNO PRIDELANE hRANE
LaS Srce Slovenije sodeluje v projektu »Odprta vrata kmetij«, ki povezuje več 

kmetij, ki se ukvarjajo z ekološkim načinom pridelave in predelave kmetijskih pridelkov. Projekt 
sofinancira evropska unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slo-
venija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.
Projekt poteka od novembra 2017 do aprila 2020 in se osredotoča na dve skupini izdelkov, ki 
skupaj tvorijo seneno in sadno verigo: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ter jagodičevje, 
sadjarstvo in izdelki iz predelanega sadja.
V seneni verigi sodeluje kmetija pri Ropet, katera hkrati sodeluje tudi v sadni verigi, skupaj s 
Sadjarskim društvom Tunjice in ekološko kmetijo Matevžuc. Na kmetijah so razvili izobraževal-
ne, mentorske in izkustvene programe za različne ciljne skupine. Na kmetiji pri Ropet se boste 
lahko preko izkustvenih programov seznanili s posebnostmi sušenja sena za pridelavo senenega 
kozjega mleka in polizdelkov, v mentorskih in izkustvenih programih pa boste izvedeli na kakšen 
način poteka pridelava jagod, kako se skrbi za jagodičevje in spoznali katere so prednosti in 
izzivi pridelave jagod. Sadjarsko društvo Tunjice je pripravilo programe vzpostavitve sadovnjakov 
avtohtonih sort in mentorske programe, v sklopu katerih se boste obiskovalci na praktičen način 
seznanili s cepljenjem in vzgojo drevesnih vrst. ekološka kmetija Matevžuc pa je razvila programe 
prenosa znanj in izkušenj predelave sadja. Obiskovalci boste na kmetiji spoznali pomen ekološke-
ga sadjarstva, za katere produkte lahko uporabljamo sadje in kako se izdeluje sadni kis in vino. 
Spoštujmo kakovostne prehranske izdelke pridelane na lokalnih kmetijah. Več o projektu in aktiv-
nostih si lahko prebere na spletni strani LaS: www.las-srceslovenije.si. 

Sandra kaTIć, Izobraževalni center Geoss d.o.o.

IZOBRAžEVALNI CENTER GEOSS D.O.O. LETOS PONOVNO 
VKLJUČEN V PROJEKT TEDEN VSEžIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)
Teden vseživljenjskega učenja je širša promocij-
ska kampanja na področju izobraževanja in uče-
nja v Sloveniji, sofinancirana s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti. Projekt se usklajuje na andragoškem cen-
tru Slovenije ter se prireja v sodelovanju s posa-
mezniki, skupinami in ustanovami preko celotne 
države. Namen je opozoriti na pomembnost in 
vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. 
Ic Geoss kot območni koordinator v TVU sode-
luje že deseto leto zapored. V obdobju 10. 05. 
2019 – 30. 06. 2019 bo 26 različnih organizacij iz občine Litija in Šmartno pri Litiji priredilo okoli 
60 prireditev. Natančne termine si lahko ogledate na spletni strani tvu.acs.si/koledar/iskanje/ 
ali Facebook strani Ic Geoss. Vse prireditve so brezplačne ter namenjene ljudem vseh starosti.

DOm TISJE

PROSTOVOLJSTVO V DOMU TISJE 
Dom Tisje sodeluje s Slovensko filantropijo, ki razvija in promovira pomen pro-
stovoljstva v Sloveniji. Prostovoljsko delo ima v Domu že dolgoletno tradicijo in 

je aktivnost, ki jo bomo krepili tudi v prihodnosti. Na ta način želimo, da se prostovoljstvo vseh 
generacij spodbuja in krepi kot del družbenega delovanja in se aktivno vključuje tudi na področje 

skrbi za starejše osebe. 
Mnogi že vrsto let prihajajo v Dom Tisje kot prostovoljci. Našim sta-
novalcem lepšajo in bogatijo dneve malčki, osnovnošolci, gimnazij-
ci in drugi prostovoljci posamezniki. Različne dogodke in prireditve 
pripravijo člani in članice prostovoljnih kulturnih in drugih lokalnih 
društev in zavodov. Poskrbijo, da se stanovalci poveselijo in jim tako 
popestrijo njihov vsakdan.
Vsi zaposleni, ki imajo ne-
posredni stik s stanovalci 
zaznavajo njihove potrebe 
in želje tudi na področju 

prostega časa. aktivnosti na tem področju usmerjata in 
vodita delovni terapevtki v okviru svojega strokovnega 
dela. V to je vključeno tudi delo s prostovoljci. Z vsakim 
novim prostovoljcem opravita razgovor, skleneta dogo-
vor, pri delu pa ga usmerjata in strokovno vodita. 
Če želite postati prostovoljec in vas veseli delo s sta-
rejšimi ljudmi, se lahko pridružite našim prostovoljcem. 
Le ti se pri nas s stanovalci pogovarjajo, jim berejo, igrajo družabne igre, jih spremljajo pri na-
kupih, izletih ali družabnih dogodkih. Včasih koga peljejo na sprehod, jim skuhajo kavo ali čaj. k 
sodelovanju vabimo tudi prostovoljce, ko pripravljamo aktivnosti, kjer potrebujemo večje število 
prostovoljcev, kot so: Tajin tek (8.6. 2019), Izlet z vozički do krznarja za stanovalce matičnega 
doma (30.5.2019) za stanovalce enote Litija (6.6 2019) in Sprehod za spomin v Litiji (9.9.2019).
Biti v vlogi prostovoljca pomeni, da smo v današnji »sodobni« družbi preprosto pripravljeni naredi-
ti nekaj več za dobrobit ljudi in družbe, darovati sebe ter se ob tem razvijati in osebno rasti. To je 
delo, s katerim ne zaslužimo denarja 
ali drugih materialnih dobrin, pač pa 
je priložnost za osebno razvijanje in 
vzpostavljanje (novih) medsebojnih 
odnosov s starejšimi ljudmi.
Jože Ramovš pravi, da je prostovolj-
stvo smiselno za vsakega odra-
slega človeka, otroci pa naj bi se 
uvajali vanj od zgodnje mladosti. 
Poudarja, da je za našo, starajoče 
družbo za vsakogar zahtevna nalo-
ga priprava na lastno starost in lepo 
sožitje med generacijami. Medge-
neracijsko prostovoljstvo je bližnjica 
pri uresničevanju teh dveh nalog: 
pri njem se vse generacije spontano 
učijo lepšega komuniciranja, mladi 
in srednji generaciji je šola za lastno 
kakovostno staranje, starejšemu člo-
veku pa pomeni mnogokrat medgeneracijsko prostovoljstvo edini redni stik z mladim človekom, 
ki ga nujno potrebuje, da lahko ohranja mladostno svežino.
Ob tej priliki se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljcem za njihovo nesebično delo, čas, veselje 
in energijo, katero prinašate v Dom Tisje. 

klavdija ZUPaNČIČ, delovna terapevtka
Irena Špela cVeTeŽaR, direktorica

MI NISMO ZAVOZILI, KAJ PA DRžAVA?
Društvo upokojencev Dole pri Litiji pod vodstvom predsednika Toneta Sveršine zelo uspešno 
realizira naloge po programu, ki so ga sprejeli na zboru članov ob začetku koledarskega leta. 

Trenutno društvo šteje 130 članov, ki si prizadevajo po-
pestriti jesen življenja na podeželju in prispevati svoj 
delež h kraju. Tako so se na povabilo Zasavske pokra-
jinske zveze udeležili v preteklem letu srečanja, ki je 
potekalo na bazenskem kompleksu aquaroma v Rim-
skih Toplicah. Pod skrbnim organizatorjem Rudijem 
Božičem je bil izpeljan izlet v Savinjsko dolino. Špor-
tna sekcija izvaja pohode po krajevnih in ostalih po-
hodniških poteh. Zelo pa so člani aktivni na treningih 
in tekmovanjih kegljanja s kroglo na vrvici. Izvedli so 
regijsko tekmovanje in se udeležili državnega tekmo-

vanja v Miklavžu pri Ormožu. Obe ekipi ženska in moška sta prejeli priznanje za udeležbo. Skrb za 
zdravje je pomembna dejavnost, enkrat mesečno 
se člani udeležujejo preventivne meritve krvnega 
tlaka, sladkorja in maščob v krvi. Svoj socialni čut 
udejanjajo z obiski pri bolnih članih in jubilantih.
Ponosni so na naše oglarstvo, zato je prisoten tudi 
naš prispevek pri različnih pohodih in prireditvah. 
Vsa ta prizadevanja za lepši vsakdan so vredna 
truda, a žal pomoč družine in lokalne skupnosti 
niso dovolj. Na področju kulture, športa, druženja 
z najmlajšimi, sodelovanja z vrtcem in šolo, je veli-
ko postorjenega. Vključenost v družbo v dobrobit 
vseh generacij, medsebojno podpiranje v znanju in veščinah je za upokojenca ogromnega pome-
na. Naše društvo zelo aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo.
Kaj pa je storila država? Smo po več kot štiridesetih letih dela res le strošek? Osamljenost, 
odvisnost od skromne pokojnine, nemoč vpliva na politiko, so dejavniki, ki jih prepogosto slišimo 
od upokojencev. Zavedati se je treba, da je skrb za sočloveka ne le v ožji družini, temveč tudi skrb 
socialne države. V konceptu sistema skrbi za starejše je žal naša država zavozila.
  Jožica VRTaČNIk
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Dr. Uroš Ahčan, 
ponosni in hvaležni 

za njegov obisk
Na aprilskih približevanjih 
(15.4.) nas je obiskal prof. 

dr. Uroš ahčan, predstojnik kliničnega oddelka 
za plastično, rekonstruktivno in estetsko kirurgi-
jo Ukc v Ljubljani, izjemen, mednarodno priznan 
kirurg. Nepozabna urica klepeta je prehitro mi-
nila. Odličen sogovornik, ki ve kaj hoče, ki zna 
postaviti meje in iskrenost je njegova odlika. 
kljub težki situaciji v našem zdravstvu, je znal 
najti pozitivne besede in še tako slabo situacijo prikazati v boljši luči. Naša redna obiskovalka je 
ob koncu dejala: “Takšne ljudi še povabite. To potrebujemo.”

KNJIŽNICA LITIJA

Projekcije televizijskih 
oddaj Radovedni Taček

knjižnica Litija je maja v sodelovanju z RTV 
Slovenija ob torkih pripravljala projekcije ne-
katerih oddaj Radovednega Tačka. Projekcije 
so uvod v Tačkov festival, ki bo potekal v pr-
vem tednu junija. Zadnja projekcija bo v torek, 
28. 5. ob 18. uri, v galeriji knjižnice Litija. Vrt-
ci in šole si lahko oddaje ob predhodni prija-
vi ogledajo v dopoldanskem času. Spoznajte 
televizijskega Radovednega Tačka in obudi-
te spomin na nepozabnega rojaka, Naceta  
Simončiča. 

Tačkov natečaj
Letošnji natečaj je razširjen, saj otroci lahko 
rišejo, pišejo dramsko besedilo ali fotografirajo 
svojega ali bližnjega kužka. Dela lahko pošljete 

ali prinesete v knjižnico Litija do ponedeljka, 
27. maja 2019. Nagrajenci bodo priznanje in 
nagrado prejeli na zaključni prireditvi v petek, 
7. junija, pred kc Litija. Vsa dela bodo na ogled 
v galeriji knjižnice Litija. 

Bralne majice in Poletavci
Branje za bralno majico 2018/2019 se je za-
ključilo, z 10. junijem pa se prične branje Po-
letavcev in NajPoletavcev. Med počitnicami 
bo gotovo nekaj časa tudi za branje. Poletavci 
bodo brali do prvega tedna v septembru, za-
ključna prireditev pa bo 13. 9, v okviru festivala 
medgeneracijskega povezovanja. Vsem, ki ste 
uspešno zaključili bralno značko iskrene čestit-
ke in nasvidenje v novi sezoni, ki se prične na 
dan zlatih knjig, 17. septembra. 

aleksandra MaVReTIČ

INFORMACIJA O DELU SVETA ZA MEDGENERACIJSKO  
POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA

Radi se družimo in smo veseli

Medgeneracijski vrtiljak

8. TAČKOV FESTIVAL – OD 3. JUNIJA  
DO 7. JUNIJA 2019 

Program: 

kdaj in kje? Tačkove dogodivščine
PONEDELJEK

9.00 in 10.00 knjižnica 
Litija

TaČkOVe PRaVLJIČNe URIce
(po prijavah do zasedbe prostih mest)

TOREK
10.00

Glasbena sola Litija

TaČek IN LUNINa ČaROBNa FLaVTIca - plesno glasbena predstava
(po prijavah do zasedbe prostih mest)

SREDA
10.00 in 17.00

Mestni muzej Litija

S TaČkOM PO ZLaTO Na aLJaSkO
(ob 10h po prijavah do zasedbe prostih mest)

ČETRTEK
9.00 in 10.30

kulturni center Litija
Park na Stavbah

---------------------------
17.00 

Tačkovo pasje igrišče ob 
Savi

---------------------------
19.00

knjižnica Litija

Taček v gledališču: kOReNČkOV PaLČek (Miniteater) 
(po prijavah do zasedbe prostih mest)
 
srečanje s pasjimi prijatelji in spoznavanje njihovega poslanstva
(Tačke pomagačke, Društvo Tačke in repki, Pasja šola alfakan, 

TaČkOVe IGRe BReZ MeJa – z Društvom Tačke in repki
zabavno tekmovanje v treh pasjih disciplinah
Lovljenje priboljškov, premagovanje lažjega poligona … z NaGRaDaMI!  

Nace Simončič - SPOMNISkI VeČeR. Gost: MITJa RITMaNIČ - oblikovalec lutk 
in lutkovni tehnolog v Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki je izdelal lutko Tačka 
po osnutku Marjana Mančka; kulturni program Ženski učiteljski pevski zbor, 
kUD Litus. 

PETEK
9.00 in 10.30 

 kulturni center Litija
Park na Stavbah

---------------------------

16.30
Park na Stavbah

Taček v gledališču: kOReNČkOV PaLČek (Miniteater)
(po prijavah do zasedbe prostih mest)

srečanje s pasjimi prijatelji in spoznavanje njihovega poslanstva
(Tačke pomagačke, Društvo Tačke in repki, Pasja šola alfakan

VeSeLO DRUŽeNJe S TaČkOM – zaključek 
Druženje s Tačkom in njegovimi prijatelji kužki, razglasitev najboljših del treh 
natečajev in PODeLITeV NaGRaD, Tačkove USTVaRJaLNIce, kNJIŽNIca pod 
kostanji, srečanje z VeTeRINaRkO evo in s pasjo FRIZeRkO s člani Društva 
Tačke in repki, s Tačkami pomagačkami
NOVO: plesno in pevsko popoldne s skupino PIkOLOVcI in FOTO kOTIČek! 
Izposoja knjižničnega gradiva o psih na prostem! 

Tačkove palačinke in Tačkov sladoled!

Stara sodnija se 
na ogled postavi 

– otvoritev 
prenovljenih 

prostorov
V SOBOTO, 15. JUNIJA, OB 19. URI, VAS NA PO-
LETNO MUZEJSKO NOČ VABIMO NA SLAVNO-
STNO ODPRTJE NOVIH MUZEJSKIH RAZSTAV!
V okviru projekta »Dediščina nas povezuje« 
smo v letu 2018 prenovili del kleti stare so-
dnije. Projekt je delno financirala evropska 
Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj 
in Republika Slovenija, delno občina Litija. ar-
hitekturno ureditev je pripravil arhitekt Miloš 
Hrastelj iz Studio Scorpio d.o.o., oblikovanje 
razstave pa katja Pirc s.p. iz Studia identiteta. 
adaptacijo je izvedlo podjetje Gradnje Moste. 
Pomembno je k novemu izgledu prostorov pri-
spevalo tudi podjetje Pino d.o.o.. 
Tako vas lahko sedaj povabimo, da se nam pri-
družite ob slovesnem odprtju novih muzejskih 
razstav. Naša skupna dediščina je bila glavno 
vodilo kustosinji Mestnega muzeja Litija dr. Tini 
Šuštaršič pri oblikovanju razstav. Odkrijte, kako 
je izgledala zaporniška celica v začetku 20. sto-
letja, kako je izgledala Litija pred 100 leti, kdo 
jo je fotografiral in katera glasbena društva so 
krojila družabno življenje pred 100 leti in ga še 
danes. Oglejte si prostor stare šolske kuhinje 
z ohranjeno zidano pečjo, kjer bodo odslej po-
tekale muzejske in medgeneracijske delavnice. 
Nov razstavni prostor bo dobil klavir našega 
skladatelja in zborovodje Petra Jereba. S fo-
tografsko razstavo se nam bo predstavilo tudi 
Društvo Lila, kjer so v objektiv vzeli prav Sta-
ro sodnijo. kako je potekala zahtevna obnova 
kleti, pa si boste lahko ogledali na fotografijah 
Sabele Porto ares.
Na voljo bo tudi knjiga avtorice Darinke kobal 
in ilustratorke anite Vozelj Stara sodnija, ki 
smo jo izdali decembra lani.
Ob 21. uri bo sledil koncert glasbenih društev 
Litije, ki imajo eno najdaljših tradicij v Sloveniji: 
Pevskega društva Lipa Litija, Pevskega društva 
Zvon iz Šmartnega pri Litiji in Pihalnega orke-
stra Litija.  Prisrčno vabljeni!
Operacija »Dediščina nas povezuje« je sofinan-
cirana s strani Republike Slovenije in evropske 
Unije iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Delavnice »Dediščina nas 
povezuje«

9. aprila je bila v organizaciji Univerze Društva 
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno 
v Mestnem muzeju Litija še druga delavnica 
izdelovanja peharjev. Udeleženci so si naredili 
košarico. Veseli smo bili zares odlične udelež-
be in že snujemo načrte za jeseni!
16. aprila je na Osnovni šoli Litija potekala de-
lavnica peke kruha z drožmi. Mentorica Tina 
Šuštaršič je otrokom pokazala, da peka kruha 
zares ni težka in zapletena, le nekaj načrtova-
nja zahteva. Vsi smo se strinjali, da je domač 
kruh resnično boljši kot iz trgovine.
V mesecu maju na Osnovni šoli Litija nadalju-
jemo s kuharskimi delavnicami in začenjamo z 
zeliščarskimi.
Delavnici sta potekali v okviru operacije »De-
diščina nas povezuje« in sta sofinancirani s 
strani Republike Slovenije in evropske Unije iz 
evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Tačkov festival 2019
Tudi letos se Mestni muzej Litija pridružuje Tač-
kovemu festivalu in sicer se bomo skupaj z njim 
odpravili na aljasko iskat zlato. Hodili bomo po 
poteh našega rojaka antona Prestopca, ki je na-
šel ogromne količine zlata, a mu bogastvo žal ni 
prineslo sreče. Zlatosledce so navadno spremlja-
li tudi vlečni psi, zato je Taček povabil na obisk 
svojega prijatelja aljaškega malamuta Odina.

SReDa, 5. junij:  ob 10.00 (za zaključene skupine) 
ob 17.00 (za izven)

Pridite! Zanimivo bo in pustolovsko!

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2019
DaTUM ura DOGODek
15.6. 18.00 voden ogled stalnih razstav
15.6. 19.00 SLOVeSNO ODPRTJe 

prenovljenih prostorov in novih 
razstav – DeDIŠČINa NaS 
POVeZUJe

15.6. 21.00 kONceRT TReH: PD Lipa Litija, 
PD Zvon Šmartno pri Litiji,  
Pihalni orkester Litija

Svet veliko pozornost namenja 
usklajevanju nalog in aktivnosti 

za pomoč starejšim in osamljenim osebam ter 
bolnim. ŽeLIMO, Da NUDeNJe Te OBLIke PO-
MOČI Ne BI BILO kaMPaNJSkO TeMVeČ, Da 
BI BILa POZORNOST TeM OSeBaM NUDeNa 
ceLO LeTO.
V mesecu maju so že potekala medgeneracij-
ska povezovanja med različnimi starostnimi 
skupinami. Vse to z namenom druženja, po-
vezovanja in vzpodbujanja medsebojnega spo-
štovanja ter nudenja pomoči za boljši in lepši 
jutrišnji dan:
-  v četrtek 9. 5. 2019 je medgeneracijsko dru-

ženje potekalo na Dolah pri Litiji med otroci 
skupine ZMaJČkI iz vrtca na Dolah ter upo-
kojenci, športniki in krajani. kljub nekoliko 
slabšemu vremenu bo »sprehod v naravi z 
gibalnimi vajami in pesmico« ostal v spominu.

-  v četrtek 9. 5. 2019 je bil izveden tudi »spre-
hod v naravi z gibalnimi vajami« za učence 
1.r. Osnovne šole Gabrovka in Podružnične 
Osnovne Šole Dole pri Litiji. Na travniku so 
spoznavali zdravilne rastline in rože, ter se 
družili s starejšimi krajani več kot uro in pol. 
Vsi udeleženci se bodo sprehoda še dolgo 
radi spominjali.

-  v sredo 15. 5. 2019 so učenci 6. razreda OŠ 
Gabrovka in POŠ Dole, skupaj z upokojenci in 
drugimi krajani spoznavali ekologijo travnika 
ter pod strokovnim vodstvom zeliščarice zdra-
vilne rastline in rože, ter njihovo uporabnost. 
Bilo je zelo poučno.

-  v četrtek 16. 5. 2019 pa je v dvorani Glas-
bene šola Litija – Šmartno potekala med-
generacijska prireditev »Prišla bo pomlad«. 
Sodelovali so otroci iz vrtca, učenci Glas-
bene šole Litija-Šmartno, stanovalci Doma 
Tisje- enote Litija, oskrbovanci enote VDc 
Litija in stanovalci oskrbovanih stanovanj v  
ŠMeLc-u.

-  na pobudo sveta se je za sodelovanje v pro-
jektu medgeneracijskega povezovanja od 12 
svetov kS odzvalo 9 in tudi mestna skupnost 
Litija. kar pomeni, da se le 3 kS še niso od-
zvale na pobudo za sodelovanje.

-  intenzivno pa potekajo tudi priprave na fe-
stival medgeneracijskega povezovanja pod 
sloganom »Od mladosti do modrosti – sto-
pamo skupaj«, ki bo potekal od ponedeljka 
9.9. do vključno petka 13.9.2019 v mestu  
Litija.

To so le nekatere najbolj pomembne aktivno-
sti.  karlo LeMUT

krajevna skupnost Sava pri Litiji in krajevna 
skupnost Spodnji Log, ki sta si sosedi, loči jih 
le reka Sava, povezuje pa jih stari pokriti most, 
dobro sodelujeta. To pa ni edino, saj na obmo-
čju teh dveh krajevnih skupnosti deluje tudi 
enotna organizacija Rdečega križa, gasilcev in 
športnikov.
Vsako leto je kar nekaj do-
godkov, ki jih praznujemo 
skupaj že skoraj 10 let. Med 
temi je meseca marca dan 
žena in materinski dan, ki ga 
vsako leto lepo obeležimo 
skupaj z ženami in matera-
mi, pa tudi očete povabimo. 
kulturni program pripravijo 
naši najmlajši iz vrtca ke-
kec in učenci iz podružnične 
osnovne šole Sava pri Litiji. 
Na to medgeneracijsko druženje pa smo v le-
tošnjem letu povabili tudi plesno skupino U3 
iz Litije. Bilo je prijetno, zabavno in enkratno.
Prostovoljke iz krajevne organizacije Rk Sava 
so pripravile pogostitev za vse nastopajoče in 

udeležence tega druženja. Da dogodek ne bo 
pozabljen pa so le te izdelale drobna darilca za 
vse navzoče.
Na Savi že 5 let deluje skupina Šola za zdrav-
je, ki vsak dan ob jutranji telovadbi poskrbi za 
gibalne vaje in krepitev telesne in duševne spo-
sobnosti.

Zelo radi se tej skupini pridružijo tudi učenci 
iz POŠ Sava in otroci vrtca kekec, to je pravo 
medgeneracijsko povezovanje.
Ta oblika druženja ima čedalje več udeležen-
cev. Darja ZUPaNČIČ

Že sami besedni zvezi, medgeneracijsko pove-
zovanje, nosita osnovno sporočilno vrednost. V 
današnji družbi o tem pojavu veliko govorimo 
in delamo po njunih načelih, kjer se generacije 
različnih starosti povezujejo, kjer se uresniču-
je medčloveška povezanost in solidarnost. ko 
govorimo o sožitju generacij, imamo v mislih 
sožitje med mladimi, srednje starimi in starimi, 
vendar tudi sožitje različnih generacij starih lju-
di med seboj. 
Takšno povezovanje je za-
vestna odločitev in v družbi, 
ki se stara, nuja. To prinaša 
sodelujočim novo kvaliteto 
življenja, zagotavlja obču-
tek sprejetosti in varnosti 
v kraju, kjer živi, lajša osa-
mljenost ter krepi telesno in 
duševno zdravje. 
Tudi v delovnih organiza-
cijah je povezovanje zelo 
pomembno, saj starejši de-
lavci prenesejo na mlajšo 
generacijo pomembne ve-
ščine in znanja, ki jim bodo 
v organizaciji prišli zelo prav, 
mlajša generacija pa posre-

duje starejšim učenost, pridobljeno iz teorije 
ter znanja, ki jih starejši niso mogli pridobiti v 
letih, ko so se izobraževali. 
V Društvu U3 se zavedamo, da moramo svoje 
znanje, veščine, spretnosti deliti med mladimi. 
Naše sodelovanje poteka vertikalno; od vrtca 
do mladincev in horizontalno; med starejšo po-
pulacijo različno starih. Tu mislimo na stanoval-
ce obeh enot Doma Tisje. 
Imamo ljudi in znanje, zato bi bilo škoda, da 

tega ne bi izkoristili. Še med nami 
živijo ustvarjalci, ki so v mladosti 
vezli, pletli, kvačkali, izdelovali iz-
delke iz ličja, vse več se plete z 
različnimi materiali, širi se vede-
nje o zdravi prehrani, o zeliščih...
Letošnja lepa, zelo lepa izkušnja 
je bilo sodelovanje z mladinci iz 
Mladinskega centra. Prvič. Hva-
la, dragi prijatelji, bilo nam je 
lepo z vami, v vaši družbi, kjer 
veje mladostna energija in to po-
trebujemo tudi mi.
To delo je prostovoljno, prinaša 
pa zadovoljstvo in osebno srečo. 

Milena DIMec,  
za Društvo U3 Litija in Šmartno
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mLADINSKI CENTER LITIJA

Rojstni dan Mladinskega 
centra Litija

Mladinski center Litija v soboto, 
25.5.2019 praznuje že 13. rojstni dan. Na na-
šem dvorišču pripravljamo lahkotno neformal-
no druženje ob dobri hrani in glasbi, pripravili 
bomo tudi zabavne, večinoma športno obarva-
ne igre, primerne za vse starosti. ker želimo 
dan preživeti v dobri družbi, vabimo prav vse 
mlade, tiste po letih in tiste po srcu, da se nam 
pridružite. Začeli bomo ob 15.00.

Dan za spremebe 2019 
#posadi drevo ne predsodka

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spre-
membe je nastala z namenom spodbujanja 
ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na po-
trebe posamezne skupnosti. Tako že vrsto let v 
začetku pomladi nagovarjamo prebivalce Litije, 
da zavihajo rokave in za en dan postanejo pro-
stovoljci in prostovoljke. 
akcija #posadidrevo, ne predsodka je potekala 
v soboto, 20. aprila ob Ulici solidarnosti v Liti-
ji. V Skupnostnem sadovnjaku smo spili sku-
pnostno kavo in pogumno poprijeli za orodje in 
substrate. Svoja vrata je odprla Živa knjižnica 

Zasavje in skozi aktiven dialog spodbujala ob-
čutek skupnosti, odgovornosti in spoštovanja 
pravic ter svoboščin posameznika. Žive knjige 
izhajajo iz različnih okolij, njihov skupni imeno-
valec pa je pripadnost določeni ranljivi druž-

beni skupini, ki se v vsakodnevnem življenju 
srečuje s predsodki in stereotipi. Zasadili in 
negovali smo drevesa v Skupnostnem sadov-
njaku, za globoke korenine in brstenje cvetnih 
popkov pa so skrbeli lokalni sukalci zvoka. 
Glavni namen akcije je vzpostaviti prostor, kjer 
poleg različnih drevesnih vrst raste tudi zavest 
o enakosti, vključevanju in izkoristku zelenih 
površin v urbanih okoljih.
Akcija #posadidrevo, ne predsodka je aktivnost 
projekta Mladinski kreativni laboratorij, podprta 
s strani programa Evropska solidarnostna enote. 

Tekmovanje v ‚foto orientaciji‘ – 
Spoznaj Litijo bolje!

Zaradi neprimernega vremena smo jo iz 
aprilskega termina prestavili na junijskega, 
12. 6. 2019. Začeli bomo ob 16.00. Prijave so 
možne do 15.50 na dan dogodka ali pa po tele-
fonu na 051 443 410 in mailu info@mclitija.si, 
lahko se pa kar oglasiš na Ponoviški 12.
kako na zabaven način spoznati in odkriti skrite 
litijske kotičke? Pridruži se nam na tekmovanju 
v foto orientaciji po mestu, ki jo bodo pripravili 
eSc (bivši eVS) prostovoljci.
ekipe morajo biti sestavljene iz treh članov, ves 
čas tekmovanja se morajo po mestu premikati 
skupaj. Pri tem ne bodo smeli uporabljati ko-
les, avtomobilov, motorjev ali kakršnih koli dru-
gih prevoznih sredstev. Vsi člani naj imajo na 
sebi oblečeno nekaj kar jim bo skupno (barva, 
majica, trak, …) Potrebovali bodo tudi telefon 
za fotografiranje in udobno obutev.

IGNOR Litija
Večer poezije in multimedije

IGNOR je umetniška platforma, ki se predstavlja 
po vsej Sloveniji z istoimenskim dogodkom. Se-
stavljena je iz različnih umetnikov, ki ustvarjajo 
na področjih multimedije in literature. V Litiji se 
nam bodo predstavili s svojimi literarnimi izdelki 
na prvi poletni dan, 21. 6. 2019, ob 20.00, ko 
bodo temperature bolj človeške. Brali in poslu-
šali bomo na dvorišču pred Mc-jem.
Če bi si želel/-a nastopiti z njimi in predstaviti 
svoje delo litijanom, nam pošlji kak svoj izdelek 
na masa.sorsak@mclitija.si .  Tjaša VIDeRGaR

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 
LJUBLJANA, ODBOR LITIJA

Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana je v organizaciji Odbor Sever Litija 
dne 5.5.2019 organiziralo 12. veteransko ribiško tekmovanje na ribniku Mačk-
ovna v Litiji. 

Tekmovale so ekipe iz dru-
štev Sever Ljubljana, Sever 
Zasavje in Območno združe-
nje veteranov vojne za Slo-
venijo Litija-Šmartno. So-
delovalo je 12 tekmovalcev. 
kljub deževnemu vremenu 
je tekmovanje potekalo ne-
moteno. Ob 13.30 uri so se 
podelila priznanja: 1. mesto 
je osvojil Lorber David, 2. 
mesto Jovanovič aleksander 
in 3. mesto eltrin Borut. Ob 
prijetnem druženju so se do-
govorili, da se tradicionalno tekmovanje nadaljuje tudi prihodnje leto. Pri podeljevanju pokalov se 
je predsednik Odbora Sever Litije Dušan Jovanovič zahvalil vodji tekmovanja Slavku Škrinjarju za 
brezhibno organizirano tekmovanje. 

Dušan JOVaNOVIČ

Vabljeni,
da obiščete Turistično in-
formacijski center (TIc), ki 
nudi informacije o turistič-
ni ponudbi v Litiji in oko-
lici, organizira turistične 
izlete za prihajajoče goste 
in izlete po Sloveniji. 

Uradne ure: 
Torek 10:00 – 16:00
     Sreda 9:00 – 17:00
           Petek 9:00 – 15:00
                 Sobota 9:00 – 12:00

Ponedeljki, četrtki in nedelje zaprto.
V TIc Litija deluje lepo založena trgovinica z 
lokalnimi produkti, ki so primerni kot spominki ali simbolična darila. Izbirate lahko med unikatni-
mi lesenimi, keramičnimi, pletarskim, tekstilnimi izdelki, različnim nakitom, naravnimi mili, čaji in 
drugimi unikatnimi rokodelskimi izdelki. TIc je vstopna točka za rudnik Sitarjevec Litija. Rudnik 
lahko obiščete po predhodni najavi od četrtka do sobote. Za večje skupine je ogled možen tudi 
v ostalih terminih. 

Minerali iz rudnika Sitarjevec Litija krasili MINFOS 2019
47. Mednarodni sejem mineralov, fosilov in okolja, ki ga lahko poimenujemo tudi geološka 
zakladnica brez primere je potekal v Tržiču 11. in 12. maja 
Letošnji sejem je bil v večjem delu posvečen mineraloškim, paleontološkim ter drugim geolo-
škim pojavom in zanimivostim Posavskega hribovja, Posotelja in Haloz. Veliko ozemlje sodi med 
geološko najbolj pestra območja Slovenije. Na zahodu območja leži Litija s svojim nekdanjim ru-
dnikom Sitarjevec in njegovo izjemno rudarsko zgodovino. V nekdanjih temačnih rovih najdemo 

neverjetne kristalne oblike mno-
gih mineralov, kot so barit, gale-
nit, piromorfit, cerusit ter redkih, 
a prelepih kristalov cinabarita.  
V podobno starih kamninah, kjer 
je nastala litijska svinčeva ruda, 
so se ohranile tudi fosilne rastli-
ne, stare več kot 300 milijonov 
let. Tako je zapisal mag. Matija 
križnar iz Prirodoslovnega mu-
zeja Slovenije v uvodni napovedi 
letošnjega sejma. 
Javni zavod za kulturo mladino 
in šport Litija je s strani stro-
kovne javnosti in organiza-
torja, TD Plac in Tržiča, prejel 
priznanje za najzanimivejšo 

predstavitev na sejmu. Prepričali smo jih s svojimi zgodbami in pestrostjo mineralov, ki se 
nahajajo pod hribom Sitarjevec. Veseli smo navezav stikov s Prirodoslovnim muzejem Ljubljana, 
Društvom prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, Naravoslovno tehniško fakulteto, Zlatarsko 
šolo Mengeš, Višjo strokovno šolo Sežana, centrom za upravljanje z dediščino živega srebra 
Idrija in drugimi. Veseli smo odličnega odziva številnih obiskovalcev našega razstavnega prostora. 
Upamo, da bodo vsi obiskali naš zaklad v Sitarjevcu. Obiščite nas tudi vi.

Tekst in fotografija: Mojca HaUPTMaN, TIc Litija

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tiM-eckArt metodi

OD SEDAJ 
TUDI 

SERVIS 
hIBRIDNIh IN 
ELEKTRIČNIh 

AVTOMOBILOV

MAMA 100 LET
V TORek DNe 16.aPRILa 2019 SMO V Litiji dobili novo stoletnico. To je 
emilija-Mila Grošelj ali Fakinova Milka iz Graške ceste v Litiji. Dan je obe-
ležila v krogu svoje številne družine, ki šteje 48 članov z otroki, njihovimi 
življenjskimi sopotniki, vnuki, vnukinjami ter vsemi pravnuki in pravnuki-
njami. Povabila pa je tudi vse nečake in nečakinje. Slovesne obeležbe se je 
tako udeležilo kar 70 vseh .
Skromna kot je, si je zaželela ta dan obeležiti z zahvalno mašo, ki je bila 
izvedena na domu vnukinje alme Jere, ki ima zaradi številčne družine edina 
dovolj prostora. Obred je opravil Litijski župnik Jože Tomšič, peli so kar vnu-
ki, vnukinje, pravnuki in snahe. Spremljavo pa je na orglah imenitno opravi-
la Minka celestina. Pesmi in ubrana glasba, ter nagovor g. Tomšiča je zavrtel 
čas nazaj za 100 let in ob zaključku programa prišel nazaj v današnji čas. V program se je vključila tudi 
sama slavljenka in najprej plašno nato pa korajžo pritegnila z mladimi pevci. Lepo je bilo videti ganljiv 
prizor, ki je pognal kri po žilah stoletnice. Po lepem programu je bila skromna pogostitev, kramljanju 
vseh navzočih, ki še nikoli niso bili združeni pod eno streho pa se je pridružila tudi sama, saj vseh sko-
raj ni poznala. Vse je namreč spremeni čas. Prvič po dolgem času so bili navzoči vsi živeči potomci 

sester Zupančič-Faki-
novih iz Podšentjurja.
Slavljenki vsi navzoči 
želijo še naprej trdne-
ga zdravja, veselja 
in po možnosti tudi 
ustvarjalnosti, saj je 
še v 99 letu kvačka-
la ljubke prtičke in 
figurice, s katerimi je 
z veseljem obdarila 
vsakega obiskovalca.

Urban GROŠeLJ

Jerebova ulica 12, 1270 LITIJa
01/8980-210

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Obveščamo vas, 
da lahko člani 
OOZ Litija svoja 
povpraševanja 
po prostih 
delovnih mestih 
objavite na 
oglasni tabli, 
ki se nahaja v 
prostorih OOZ 
Litija.

Zato vas 
prosimo, da svoj oglas posredujete na elektronski naslov: 
rosana.skulj@ozs.si.

Akcija #Posadi drevo ne predsodka
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POŠKODOVANA POSODA
Mali Timi je bil prav poseben otrok. Njegov obrazek je bil tako nežen, 

očke pa tako radovedne, da si ga ob prvem pogledu moral vzljubiti. ko se 
je s kom spoprijateljil, mu nikoli ni zmanjkalo vprašanj. Zahteval je veliko 
pozornosti in od vsega je najraje po-
slušal pravljice in zgodbe. kadar ni bilo 

časa, je pel. Njegovo petje je bilo tako zveneče, tako čisto, da 
si moral odložiti delo in mu prisluhniti. Nikoli se ni naveličal 
ne petja, ne poslušanja in še dolgo za tem so sledila njegova 
razmišljanja ali vprašanja. kadar je bila mamica utrujena, ga 
je prav milo prosila:

»Zakajček moj, prosim, ne. Pokliči Zalo, da ti bo še kaj 
prebrala.«

ko je začel hoditi v šolo jo je nekega dne presenetil:
»Pridi, mami. Saj ti ne bo treba brati, danes boš samo poslušala.«
Res je poslušala, kajti Timi je začel brati. Počasi in kratke stavke, a bilo je branje. Njegovo 

branje.
Sončnega zimskega dne je Timi presenetil z vprašanjem:
»Mami, zakaj jaz ne morem na smučanje tako kot sestrica?«
»Zato, ker te tvoje nogice ne držijo. Zala bo z očkom res smučala, midva pa se bova sankala. 

Sankaš se lahko.«
Timi je bil zadovoljen z odgovorom in sankanjem, a nekaj mesecev kasneje je spet vprašal:

»Mami, zakaj jaz ne morem igrati nogometa tako kot 
bratec?«

»Zato, ker imaš preslabotne nogice in ne moreš ne 
hoditi, ne brcati žoge.«

Njegov mili pogled je tako zmedel mamico, da je sedla k 
njemu in mu povedala zgodbo:

»Neki mož je za svoj vrt nosil vodo iz studenca. Na rami 
je imel palico na kateri sta viseli dve posodi, vsaka na eni 
strani. Njegova leva posoda je bila poškodovana, zato je iz 
nje ves čas curljala voda. Posodo je bilo sram in nekega 
dne mu je rekla:

‚Sram me je ker ti ne morem služiti kot bi si zaslužil in si želel.‘
Mož pa ji je odgovoril:
‚kaj nisi opazila, da rože cvetijo le na tvoji strani in ne na strani posode, ki je popolna. To je 

zato ker sem vedel za tvojo pomanjkljivost in sem namerno posadil rože na tvojo stran. Vsak dan 
si jih zalivala in jaz že dve leti občudujem prelepo cvetje. Če ne bi bila taka kot si, tudi rože ne bi 
cvetele tako lepo.«

Mamica je utihnila, Timi pa je razmišljal:
»Si mi hotela povedati, da znam jaz lepše peti kot moja sestra in brat? Da imata onadva nogi, ki 

hodita, skačeta in brcata žogo, jaz pa imam glas, ki pritegne k poslušanju?«
»Ja, hotela sem ti povedati, da ima vsak med nami kakšno pomanjkljivost in je vsak med nami na 

nek način poškodovana posoda. Toda prav te napake naredijo naša življenja zanimiva in vredna. 
Tudi ti! Čeprav si zaradi bolezni na vozičku, si za nas zlat in nenadomestljiv, najlepše darilo Boga,« 
je rekla mamica in sinku ljubeče pogledala v oči. 

Ilustracija erne Pucihar iz knjige: Pajčica in škrat Brkec (Darinka kobal)  Darinka kOBaL

KAJ SO URBANI SPREhODI - JANE‘S WALK ?

SVETOVNI DAN VODA 22. MAREC

IN MEMORIAM
Leskovic Marjan - 1953-2019

Mnogo prezgodaj si šel od nas Marjan, kulturno športno društvo Velika Štanga je 
izgubilo dobrega člana, prijatelja, ki je bil pripravljen pomagati društvu, bodi si na 
kakšni prireditvi ali prijatelju. Ob vsem tem si vedno rad prihajal k nam v Veliko 
Štango, kjer, smo se družili, raspravljali in ob vsem tem tvojem znanju, ki je kar, ža-

relo iz tebe, smo 
se člani društva 
marsikaj naučili 
od tebe Marjan.
ko se včasih človek sprašuje za-
kaj ravno ti, ne najde odgovora 
na to vprašanje, kajti življenje je 
kot mogočna gora, koder pričneš 
svojo življensko pot spodaj gore 
in jo končaš na vrhu, od koder 
ni več vrnitve. Bil si človek odpr-
tega srca, odprte duše, vedrega 
nasmeha, kar je naj pomembne-
je znal si prisluhniti človeku in 
samemu k.Š.D. Velika Štanga.
Člani k.Š.D. Velika Štanga se ti 
globoko klanjamo, vendar tudi, 
če te ni več med nami, boš v mi-
slih ter srcih živel večno. Marjan 
hvala ti, ker si rad prihajal v naš 
kraj, hvala ti za vse nepozabne 
trenutke, ki si jih delil z nami, 
hvala ti iz srca, da si bil naš član 
in prijatelj.
Naj tvoj spomin ostane še dolgo 
med nami.

kulturno športno društvo  
VeLIka ŠTaNGa.

Predsednik k. Š.D.  
Marjan LUkaČIČ 

kot že ime pove, je ‚ur-
bani sprehod‘, sprehod 
po mestu, vendar s prav 

posebnimi nameni. eden izmed prvih je na-
menjen povezovanju vseh meščanov in s tem 
spodbujanje prostorskega povezovanja pri 
vključenosti o urejanju javnega prostora, s či-
mer se posledično ustvari čustvena pripadnost 
območja bivanja. 
Naslednji vidik je ozaveščanje prebivalstva 
pomena vredne kulturne dediščine, prepozna-
vanje identitet urbanih površin, opozarjanje 
na neprimerne arhitekturne, urbanistične, kra-
jinske in prometne ureditve, ki pogostokrat ka-
zijo podobo mesta, spodbujanje udejstvova-
nja pri odločanju prostorskih politik in seveda, 
kar je najvažnejše, široka razprava o tovrstnih 
tematikah z ljudmi in ob enem predstavljanje 
možnih rešitev obstoječih problemov skupaj s 
preučitvijo situacije prostorskih strokovnjakov.
Gibanje Jane‘s Walk izhaja iz ZDa, natančneje 
iz New Yorka, ker je bivala in delovala znameni-
ta novinarka Jane Jacobs (1917-2006), poznana 
po svojih pronicljivih kritikah uličnega življenja, 
odtujenega urbanističnega načrtovanja in ar-
hitekture. Njena besedila so zajemala močne 
in utemeljene kritike do takratnih urbanistov 
in arhitektov, ki so prostor v večini zlorablja-
li za gradnjo svojih „spomenikov samohvale“, 
namesto da bi prostor oblikovali za vsakdanje 
potrebe ljudi. Ob tem jim je oporekala razume-
vanje človekovega merila, saj je bil v 60. letih 
tudi v NYc prostor zasnovan zgolj za potrebe 
avtomobilizma. Svoje kritike je povzela v knji-
gi Umiranje in življenje velikih ameriških mest 
(The Death and Life of Great american cities, 
1961), s katero je pred pol stoletja postavila te-
melje sodobnemu razumevanju mest in verje-
tno napisala eno najbolj vplivnih knjig v zgodo-
vini urbanističnega planiranja. Po njeni smrti, 
v letu 2007, se je v Torontu pojavila pobuda za 
nadaljevanje širjenja njenih dragocenih sporo-
čil. Z leti, se je gibanje razširilo po vsem svetu 
in tako leta 2011 prvič doseglo tudi Slovenijo. 
Od takrat naprej je udeležba na sprehodih te-
kom celotne države v porastu, prav tako, pa se 

vsako leto več mest in naselij odloči za organi-
zacijo dogodka Jane‘s walk. 
Metoda gibanja temelji na odprtem, javnem, 
transparentnem in sodobnem pristopu komu-
niciranja z lokalnimi prebivalci o urbanem pro-
storu. 
cilj tovrstnega gibanja, je oblikovanje pobud o 
spremembi težavnih, zapostavljenih in proble-
matičnih predelov mest in s tem oblikovanje 
zahtev za kreiranje privlačnejših in kakovo-
stnejših javnih urbanih prostorov.
V zadnjih desetletjih se tudi v Sloveniji krepi 
zavedanje, da javni prostor znotraj mest, ni last 
zgolj države, občine ali lokalne politike, vendar 
pa predvsem ljudi, zato bi morali imeti ti vsaj 
enako težo in možnosti odločanja pri oblikova-
nju prostorskega razvoja in izražanju želj kot 
politika sama. Prostor mora biti v prvi vrsti gra-
jen potrebam vseh skupin ljudi, ne zgolj ugajati 
željam posameznika, ozkim ciljnih skupinam, 
avtomobilizmu ali pa korporacijam, ki iščejo 
zgolj profit in se jih urejenost prostora ne tiče. 
Dobra ‚hodljivost‘ mest pomeni prijaznost me-
stnega okolja za pešačenje in to pomembno 
prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti 
prebivalcev ter mestnega okolja. Ob enem 
mora biti pešačenju prilagojena organiziranost 
mesta z urbanim programom, ki spodbuja ra-
zvoj ne zgolj lokalnega gospodarstva, male 
trgovine in storitvenih dejavnosti, temveč tudi 
kreativne industrije, inovacije ter umetnosti. 
Prav definicija ‚hodljivosti‘ predstavlja privlač-
nost urbanih prostorov in željo ljudi po druže-
nju z navezovanjem raznolikih družbenih vezi. 
Oba vira sta temelj sodobne demokracije in po-
goja za bogati vsakdan prebivalcev in krepitev 
socialnega kapitala, ki je ključni vir razvojne 
moči lokalnih skupnosti. 
celoten proces interakcij predstavlja visoko 
kvaliteto življenja, saj se ne nazadnje kakovost 
bivanja meri tudi po prostorskih ureditvah in 
vključenosti najranljivejših skupin. Vsi tipi ar-
hitekture ponazarjajo abstraktno prostorsko 
govorico, s katere je moč razbrati, koliko je 
družba zares inkluzivna. 

Žan LOVŠe, univ. dipl. inž. kraj. arh.

22. MaRec Je BIL PReDLaGaN Na konferenci 
Združenih narodov o okolju (UNceD) leta 1992 
v Riu de Janeiru, v okviru agende 21, kot dan 
namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti 
na omejenost in ogroženost naravnih vodnih 
virov. O vodi kot življenju vseh nas in našega 
okolja ne velja samo razmišljati, ampak neka-
tere stvari dnevno udejanjati.
Za letošnji slogan je bil izbran »Voda za vse, ne 
prezrimo nikogar«, je res vreden globokega raz-
misleka, predvsem pa dejanj.
kaj smo storili v Sloveniji? To, da so poslanci 
Državnega zbora leta 2016 potrdili vpis pravice 
do pitne vode v USTaVO.
kaj pa so s tem vpisom dosegli boste z svojim 
razmišljanjem, predvsem pa z uporabo vode 
morali razmisliti državljani, ki sodeč po stanju 
v svojih glavah, predvsem pa dejanjih od leta 
2016 nismo veliko spremenili.
kaj smo storili v Litiji, glede na stanje, ki je 
bilo- veliko. Vsi se še spominjate odlagališča 
komunalnih odpadkov ob Ponoviški cesti v Li-
tiji. kako je to odlagališče izgledalo v naravi ne 
bom opisoval. Toda vsako neurje je to nesnago 
odneslo po reki Savi in danes smo priča velikih 
naplavin teh smeti v oceanih in med njimi so 
tudi smeti iz Litije, Zagorja, Trbovelj in Hrastni-
ka, ki so imela smetišča dobesedno na brežini 
reke Save.
Napredek je prinesel nekaj dobrega, toda po 
drugi strani, pa tudi nepopravljive posledice za 
naravo.
Prvo, mnogi fekalni odtoki iz stanovanjskih hiš 
so speljani neposredno v potoke. Nekoč so 
naše mame, babice pri izvirih in potokih prale 
perilo (uporaba mile, pepela ali doma narejene-
ga mila) brez kemikalij, danes tega ni več mo-
goče, ker smo vodo toliko onesnažili, da je ta 
postala neuporabna. V vsakem potoku je bila 
voda pitna, kjer si jo lahko zajel v roke in pil ali 
umil po obrazu, v mnogih primerih pa si se po-
stavil na roke in neposredno pil vodo iz potoka,
kaj se steka vse v to lju-
bo vodo danes, fekalije in 
čistila iz Wc. ko so bila 
na podeželju še stranišča 
na »ŠTRBUNk«, tega pro-
blema ni bilo, ni bilo pa 
komoditete kot je danes, 
imeli pa smo čiste potoke.
Do pred nekaj leti nazaj 
so se pomije shranjevale 
in uporabljale za hrano 
prašičev in tudi iz gostin-
skih lokalov, zdaj vse to 
ostane med biološkimi 
odpadki, ostali odpadki 
z detergenti pa napolnijo 
kanalizacijske cevi.
Pranje perila (pralni pra-
šek je danes drag kot 

žefran in vedno bolj je močnejši) Doza kemi-
kalij je vedno večja (lužilo in druge kemikalije) 
za nekatere tudi alergene. Pralna sredstva so 
vedno bolj skoncentrirana na moč in v končni 
fazi vse to konča v naših vodotokih, posledica 
je očitna (pogin rib in potočnih rakov ni več in 
tudi drugega življa je vedno manj.
Sprašujem se kje je meja zastrupljanja narave, 
ali je to odvisno res samo od državljanov. 
kaj je na tem področju konkretno naredila 
Slovenija, eU in ostali svet, ki po drugi stra-
ni postaja svetovno smetišče. Razviti sme-
ti celo izvažajo v nerazvite države Bosno in 
celo na kitajsko ter druge. Zakonodaja tega 
problema ne bo rešila, pač pa bodo potrebne 
konkretne akcije) vendar je to danes že tako 
daleč, da bo to težko urediti v doglednem  
času.
Vzrok, da je toliko smeti je že v samih predpisih 
(že sami ti predpisi ustvarjajo goro neuporab-
nega papirja), 
Ti le nekaj nalagajo, kako pa reševati problem, 
ki je nastal zaradi izvajanja teh, nato pa ni nih-
če pomislil. konkretno Litija odvaža smeti na 
regijsko odlagališče »Unično«. Le to je zgra-
jeno na vodnem viru, ki pa danes povzroča z 
izcednimi vodami problem stanovalcem nase-
lja »Brezno« in potok, ki tukaj teče ni več »Bre-
zniza« tako se imenuje« pač pa je Greznica«. 
Drugi problem pa so podgane, ki so stalne obi-
skovalke okoliških vasi. Žal na take probleme 
bi morali izvajalci in organi, ki izdajajo soglas-
ja razmišljati in ukrepati. In s tem so v ta kraj 
prinesli problem, ki ga do odprtja odlagališča  
ni bilo.
»LOGIka« le kakšna je, da ti nad naseljem - va-
smi napravijo centralno odlagališče«
Pomislite da nam na »Svibno« napravijo cen-
tralno odlagališče smeti« kakšen bi bil vaš ob-
čutek. Toliko o mojem razmišljanju na to temo, 
ki pa ni končano.

ciril GOLOUH

TEMATSKI VEČERI V ŽUPNIJI KRESNICE
POGOVORNI VEČER Z GOSPO  

SARO BEVC JONAN
aprilski večer smo preživeli v pogovoru z gospo Saro Bevc 
Jonan, iraško kristjanko, pripadnico kaldejsko babilonske 
cerkve, fizičarko, prevajalko, mediatorko in še bi lahko 
naštevali. Gospa Sara nam je zaupala svojo življenjsko 
zgodbo in hkrati pretresljivo zgodbo njenega ljudstva, av-
tohtonih prebivalcev, ki so morali oditi, zapustiti domove 
in si reševati svoja življenja. Pred sedemnajstimi leti je 
njena družina zapustila Irak in si v Sloveniji našla nov 
dom . Pripovedovala nam je o svojem življenju v Iraku, 
življenju kristjanov na Bližnjem vzhodu in njihovem begu 
pred vse hujšim preganjanjem, ki so ga doživljali na vsa-
kem koraku. Njena zaključna misel večera je bila, da je za življenje najpomembnejši mir, kajti vse 
se, da urediti, če le živimo v miru! Pridružite se nam na tematskih večerih, več informacij dobite 
na www.zupnija-kresnice.si!
   Leonida RaZPOTNIk
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NOVICE IZ KEMPO ARNIS KLUBA LITIJA
V začetku marca je na tekmovanju v kontaktnem, kyokushinkai karateju, imenova-
nem 16. Domenica kup, ki je potekalo v Samoborju v Sveti Nedelji na Hrvaškem, 
sodelovalo 15 držav in preko 300 borcev. Med udeleženci je odlično zastopal barve 
Slovenije in kempo arnis kluba iz Litije tudi naš Nino Jelnikar in pri svojih 22 letih 

dosegel 2. mesto v kate-
goriji senior nad 21 let nad 
80 kg.
Sredi marca je naša eki-
pa inštruktorjev v okviru 
športnega dne za dijake 
3. letnikov Gimnazije Liti-
ja pripravila tečaj samoo-
brambe. ekipa 18 dijakov 
in dijakinj se je naučila in 
vadila nekaj osnovnih pri-
jemov. Na gimnazijo se na 
osvežitev in trening nada-
ljevalnih tehnik vrnemo v maju. O športnem dnevu poročamo v naslednji številki Občana.
V aprilu se je zgodil Spring kamp, ki je za člane kluba najpomembnejši dogodek leta, ki ga zasenči 

le še polaganje pasov. Letošnji je bil še poseben, 
ker je označil tudi 20. obletnico ustanovitve klu-
ba. Spring kampa se je udeležilo 5 članov našega 
kluba. V podaljšanem vikendu se je v Novem me-
stu zbralo okoli 100 članov kempo arnis Federaci-
je. Poleg slovenskih članov so se kampa udeležili 
člani iz Malte, Nemčije, Srbije, Italije, amerike… 
V podaljšanem vikendu smo 
opravili za 16 ur treningov, 
kjer so nam v svetu boril-
nih veščin zelo ugledni go-
stje (christopher Shabazz, 
avi Nardia, carlos Newton 
in naš Shihan Borut kincl) 

predstavili tehnike samoobrambe in tekmovanja.
Seveda ni manjkala tudi tradicionalna borba z mehkimi palicami, kjer sta 
prvo in drugo mesto v moški kategoriji zasedla naš sensei klemen Hrovat in 
Luka Ferlič. Čestitke.
V naslednjih dveh mesecih nas na treningih čaka trdo delo, saj se bo večina 
članov kluba pripravljala na polaganje višjih pasov, ki bo sredi junija.

Jan MaVeR

SPOMINSKA SLOVESNOST  
NA JAVORSKEMU PILU

Dne 27/4.2019 ob 11, uri je bila na Javorskemu 
Pilu spominska slovesnost ob 78 letnici ustanovitve OF ter ob 74 letnici na tragični dogodek, ki se 
je pripetil 28/9-1944, ko je na tem kraju prišlo do napada domobranske enote iz zasede na borce 

cankarjeve brigade.
cankarjeva brigada je pred tem ob pomoči zavezni-
ških letal razbila močno sovražnikovo utrdbo »Po-
ganik« in s tem prekinila oskrbovanje sovražnikovih 
enot na železniški progi Ljubljana-Zidani most. Po 
uspešno izvedeni akciji so se borci cankarjeve bri-
gade pomikali po jablaniški dolini v smeri Javorskega 
Pila v smeri Dolenjske s ciljem razbitja drugih so-
vražnikovih postojank v Tepah, Gabrovki in drugod 
v dobri veri, da je na nasprotni strani njihova briga-
da. ko so borci cankarjeve brigade s komandantom 
alojzem Hrenom prispeli pod Javorski Pil pa jih je iz 
zasede napadla domobranska enota, ki je malo pred 
tem prišla iz postojanke Šentvid pri Stični. Prišlo je 

do silovitega obstreljevanja (Slovenec-borec Hitlerja proti Slovencu, ki se je boril proti mogočnemu 
fašističnemu škornju, okupatorju, ki je imel namen podjarmiti našo domovino, naš narod. V tem 
silovitem strelskem ognju je padlo 24 borcev cankarjeve brigade 29 je bilo težje poškodovanih, 
nekaj borcev pa je bilo pogrešanih, koliko je bilo žrtev na 
domobranski strani ni bilo ugotovljeno. Borcem domobran-
ske enote ni bila dovolj smrt borcev cankarjeve brigade, 
pač pa so padlim prerezali vratove in v menažke stregli kri.
To je bil eden najtežjih trenutkov cankarjeve brigade, ven-
dar niso klonili in njene akcije so se nadaljevale vse do 
osvoboditve. Spominsko slovesnost sta organizirala Zveza 
združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB Litija, občinska 
odbora ZB Litija in Gabrovka ter ZL socialnih demokratov.
Slavnostni govornik je bil tokrat sin borca cankarjeve bri-
gade, ki se je boril na Javorskemu Pilu Zlato MaNTeLJ, ki je 
v svojem govoru podrobno opisal boj med borci cankarjeve 
brigade in domobranci. Moramo povedati, da so domobranske enote imele v tem času 9213 mož, 
od tega 265 častnikov, 930 podčastnikov, 528 višjih podčastnikov in 7489 oborožen operativnih 
mož. Iz tega lahko vidimo, kakšno armado je imel »Hitler« na slovenskih tleh, ki se je borila proti 
pripadnikom NOB.
Tudi danes se posamezni cerkveni dostojanstveniki, zavzemajo, da se preimenujejo ulice po naših 
borcih. da se odstranijo spomeniki in poziv k civilni iniciativi, da se doseže ta cilj (beri revijo »Repor-

ter, Demokracijo).
Mnogi borci so dočakali »Svobodo«,mnogi so ostali za 
vedno na bojiščih in žrtvovali največ, to je življenje. Zato 
ne smemo na te dogodke nikdar pozabiti, spomin na njih 
mora živeti in naloga nas vseh je, da to prenašamo na 
mlade rodove. kajti, če ne bi bilo takšnih junaških borcev 
(preprostih verujočih ljudi) tudi danes ne bi bilo »Samo-
stojne Slovenije). Danes želijo nekateri razvrednoti NOB in 
prikazati nasprotnike, da so se tudi oni borili za domovino, 
želijo rehabilitirati sodelavce okupatorja. In kaj pomeni so-
delovanje z okupatorjem, to je najhujši zločin, ki se ga ne 
da pozabiti, to je izdajstvo lastnega naroda.

Spominsko slovesnost je spremljal bogat kulturni program v katerem so sodelovali recitatorji in 
pevci (učenci)osnovne šole Gabrovka in Dole, litijski rogisti, praporščaki ZB, društva Sever in drugi. 
župan občine Litija, Franci Rokavec ter številni občani občine Litija, Šmartna pri Litiji ter iz drugih 
krajev katerih očetje in možje so padli v tej borbi. Program je povezoval Zlato Zavrl, ki je v svojem 
izvajanju opisoval dogodke izpred 74 let, na te težke trenutke, ki so jih doživljali borci cankarjeve 
brigade v boju z domačimi izdajalci, sodelavci Hitlerja- okupatorja. Po končanem uradnem delu je 
sledilo krajše družabno srečanje pri lovskem domu.  ciril GOLOUH 

STROKOVNA EKSKURZIJA DRUŠTVA KMETIC LITIJA  
IN ŠMARTNO V VIPAVSKO DOLINO

V torek, 09.04 smo se članice društva kmetic Litija in Šmartno podale na strokovno ekskurzijo v 
Vipavsko dolino.
Dan smo pričele z ogledom cerkve Svetega Primoža in Felicijana v Vrhpolju. Domači župnik g. Janez 
kržišnik nam je predstavil zgodovino cerkve. V letu 2013 je prezbiterij župnijske cerkve doživel teme-
ljito prenovo - postavitev novega daritvenega oltarja ter mozaika patra 
Marka Ivana Rupnika. Veličasten mozaik je resnično vreden ogleda.
Dalje nas je pot vodila v center Vipave, kjer nas je v prostorih Turistično 
informacijskega centra sprejela mlada kmetica, ga. Metka Harej iz Dor-
nberka. Spoznale smo zgodbo o mladi družini, ki je videla svojo priho-
dnost in poslanstvo na vipavski zemlji. Metka z družino prideluje sadje 
in zelenjavo, ter iz njih izdeluje marmelade, sokove, sirupe, kompote, 
zelenjavne shranke, sirne pomake, sadne prelive in suho sadje. Vse iz-
delke prodaja pod blagovno znamko Domače dobrote Metka. Metka je 
primer dobre prakse, kako se lokalni ponudniki vključujejo v lokalno tu-
ristično ponudbo. Ob predstavitvi smo imele tudi degustacijo izdelkov.
Naslednji postanek je bil v vasi Lokavec, kjer smo si ogledale zeliščno 
kmetijo Vila Lavanda. Lastnica ga. Urška Lemut Šušterič je pred leti 
pustila redno službo v zdravstvu. Nadaljevala je z vlogo nosilke dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji in od leta 2016 z zeliščno kmetijo. Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo in 
predelavo zelišč (destilacija za pridobivanje eteričnih olj v nadaljno uporabo v njihovih mazilih, kremah 
in milih). Najprej je ga. Urška posadila sivko, katera je glavna rastlina na njeni kmetiji. Pred tem pa 
so na kmetiji že rasle vrtnice damaščanke, ki slovijo kot zelo stare, predkrščanske in izvorne vrtnice, 
naravnost ustvarjene za pomiritev, povečanje koncentracije, krepitev spominskih sposobnosti, blaži-
tev nespečnosti in depresije. Njihovi cvetovi so tudi idealna sestavina za pripravo t. i. rožnatega zlata, 
eteričnega olja vrtnic. kmetija se lahko pohvali še s približno petsto sadikami žajblja in rožmarina. 
Uporablja le najbolj kakovostne in ekološke sestavine. »Če surovine niso dovolj kakovostne, izdelkov 
pač ne naredim. In če, denimo, nimam dovolj žajblja, mila iz njega pač ne bo. Zaradi tega nimam slabe 
vesti. kupci so navajeni počakati ali pa si zagotovijo dovolj veliko količino, ko so izdelki na voljo. Sicer 
pa pri meni množične proizvodnje ni. Nikoli tudi ne naredim določene količine izdelka, temveč delam 
po občutku,« svojo poslovno filozofijo razloži lastnica zeliščne kmetije Vila Lavanda. 
Ga. Urška nas je tudi malo razvajala in osvežila z eteričnimi vodicami. Imele smo priložnost kupiti 
njene izdelke. ker pa se je ura bližala času kosila, smo se ustavile v tipični vipavski gostilni krhne, kjer 

smo se okrepčale z vipavskimi do-
brotami. Nekatere so se peš poda-
le še do Podskalce, enega izmed 
izvirov reke Vipave, ki se nahaja v 
bližini gostilne.
Da pa Vipavske doline ne bi zapu-
stile brez obiska vinske kleti, smo 
se za zaključek ustavile še v Slapu 
pri Vipavi na posestvu Rouna. Pri 
Rouni na okolju prijazen način in 
po tradicionalni metodi pridelujejo 
enoletna vina z izraženo svežino. 
Združujejo se z drugimi vinarji, se 
izobražujejo in se med drugim pri-

zadevajo za prepoznavnost njihovih avtohtonih sort – zelena in pinele.
V kleti smo degustirale bela in rdeča vina. Ob dobri kapljici in prigrizku pa smo tudi zaplesale. Zabaval 
nas je mladi karmonikaš, s katerim smo tudi veselo zapele. Tako smo zaključile še eno poučno ekskur-
zijo in že delamo načrte za naslednjo.  Janka MeNeGaLIJa

Društvo Litijski likovni ate-
lje (Društvo LILa), v katero 
so vključeni člani iz Litije in 

Šmartnega pri Litiji, nadaljuje s svojimi aktiv-
nostmi. V okviru projekta Zveze likovnih dru-
štev Slovenije z naslovom »Zlata paleta« je na 
natečaj »Sodobno slikarstvo« šestnajst članov 
oddalo svoja likovna dela. 
Trije so se po izboru komisije 
uvrstili na razstavo v Polzeli 
in sicer Gabrijela Hauptman 
in andrej Hostnik, ki sta 
prejela priznanje ter Marija 
Urankar Murn, ki je prejela 
certifikat kakovosti.
Člani Društva Lila so v petek, 
26. aprila 2019, v sodelova-
nju z Mestnim muzejem Liti-
ja fotografirali prostore stare 
sodnije, njeno zunanjost in 
detajle. V ponedeljek, 29. 
aprila 2019, pa so sodelova-
li na počitniških delavnicah 
»Litijskega živžava« na Roz-
manovem trgu. Člani: andrej 
Hostnik, Danijela kunc, Roža 
Zorc in Jelka Jantol so vodili 
likovne delavnice, ki so bile 
s strani otrok dobro obiska-
ne. Ustvarjali so z barvnimi 
svinčniki, ogljem, suhimi in oljnimi pasteli, 
akvarelnimi barvicami, flomastri in voščenka-
mi.

Udeležili so se ex tempora Lisec 2019, kamor 
so jih povabili Trebanjski likovniki. Ob izre-
dnem gostoljubju in pogostitvi Društva vino-
gradnikov Lisec so ustvarjali: Roman kovačič, 
Marija Zupan, Billy Mehle, Jože Potokar-cvr-
čo, Jelka Jantol. Zmotilo ni niti slabo vreme z  
dežjem.
Člani literarne sekcije ustvarjajo v poeziji in 
prozi. Tokrat pripravljajo svoja dela za natečaj 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSkD) z 
naslovom »V zavetju besede«.

Mala Lila, Cici Lila, Mala Lila, april 2019

Društvo Lila skrbi tudi za razvoj umetnosti pri 
otrocih in mladostnikih v obeh občinah. V cici 
Lilo (starost 4–9 let) je vključenih sedemnajst 
otrok, v Malo Lilo (starost 10– 15 let) pa šest-
najst otrok, skupaj kar triintrideset. Zaključna 
razstava njihovih del bo v petek, 31. maja 2019, 
ob 19. uri v knjižnici Šmartno pri Litiji, zato vlju-
dno vabijo na ogled.

Gabrijela HaUPTMaN



V SPOMIN
15. maja sta minili 2 leti odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila 

naša draga žena, mami, babi, tašča in prijateljica

ANICA KUMER
20.8.1954 – 15.5.2017)

iz Kresnic

Hvala vsem, ki se jo spominjate, 
postojite ob njenem grobu in prižgete svečko.

Mož Janko in hči Klementina z družino

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

ZAHVALA
ob izgubi ljubljenega moža, atija in dedija

ROMANA MAROLTA
iz Jevnice

1947 – 2019

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem 
ZPIZ, sodelavcem SV, Balinarskemu društvu Golišče in Strelskemu 
društvu Šmartno – Litija za darovano cvetje, sveče ter za vse tolažilne 
besede.
Hvala g. župniku Božidarju Ogrincu za lep govor in obred, g. Stanetu 
Lemutu za organizacijo pogreba, g. Jožetu Godcu za poslovilni govor, 
pevcem, trobentaču ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala tudi Nevrološki kliniki v Ljubljani.

Vsi njegovi

Pridi, pridi, moj dragi, nocoj po slovo,
pridi, me nežno objemi in povej, da nikoli več te ne bo.
In jaz ti bom rekla: 
“HVALA, bilo je lepo, čeprav se končalo tako je hudo.”
Pridi, pridi, moj dragi, nocoj po slovo,
in jaz ti bom rekla: 
“Pojdi, pojdi - tja, kjer ti bo večno lepo!”

ZAHVALA
ob tragični in boleči izgubi moža, očeta, dedka, brata in rejnika.

Za vedno se je od nas poslovil dragi

LOJZE POTISEK
iz Mamolja

20.12.1954 – 25.4.2019

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečene besede in izraze sožalja ter za darovano cvetje, sveče in svete 
maše.  Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
nečakinji Mojci za poslovilni govor in pevcem za čudovite pesmi. Hvala 
tudi ekipi prve pomoči, gasilcem in ostalim, ki ste pomagali ob nesreči 
ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Kljub globoki bolečini, boš v naših srcih za vedno ostal v lepem 
spominu.

Vsi njegovi žalujoči

V našem srcu vedno še živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš.
Tam skupaj smo spet v nemi bolečini,
a z nami so bridki in prelepi spomini.

ZAHVALA
Sporočamo žalostno vest, da nas je nepričakovano, v starosti 82 let, 

zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

JANEZ KNEZ
iz Slivne 13a pri Vačah

19.7.1937 – 15.12.2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom in prijateljem za takojšnjo 
pomoč, gospodu župniku za lep obred, gasilcem, pevcem, gospe 
Janji za tolažilne besede ob grobu in trobentaču. Iskrena hvala vsem 
za izražene besede sožalja, darovane sveče, vsem, ki ste se poslovili 
od njega in ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi domači

Zlato je srce zaspalo,
našlo zaslužen je spokoj,
v nas spomini so ostali,
in misli mama…
da enkrat…
tam nekje…
ko pride čas – spet bomo s teboj.
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage žene, mame in stare mame

MARIJE JERŠIN
iz Gabrske gore

4.5.1952 – 12.4.2019

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalja, darovali cvetje, 
sveče, dar za cerkev in svete maše in pokojno mamo pospremili k 
večnemu počitku.
Zahvala tudi KSP Litija za organizacijo pogreba, gospodu župniku 
Stanislavu Škufci, ministrantom in Tinetu za prebrani govor.

Žalujoči: mož Rafko, hčerki Darja in Melita z družinama 
in sin Zdravko z Majo

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši,
zato pa pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA
ob nenadni izgubi dragega brata in strica

FRANCIJA HAUPTMANA
12.5.1956 – 2.5.2019

iz Sp. Jablanice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sokrajanom in prijateljem za 
izrečena sožalja in darovane sveče. Posebna zahvala Lauri Potisek za 
poslovilni govor, KSP Litija, pevcem, gasilcem in gospodu župniku za 
opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: brat Jani, sestre Ani, Marjana in Magda z družinami

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 5 leto 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

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

                                  (M.Kačič)

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi mož, oče, dedek in pradedek

ALBIN ANTONIČ
1944 – 2019

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne 
besede, za darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala gospodu župniku, 
KSP Litija in pevcem za opravljen obred. Zahvalo izrekamo tudi osebju 
Doma Tisje - enota Litija ter dr. Kolšku za skrb in nego v zadnjih letih.

Žena Milka, hčeri Lili in Bernarda z družinama

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
                                (Janez Medvešek)

ZAHVALA
V 77. letu nas je po težki bolezni zapustil mož, oče, dedek in stric

ANTON ZUPANČIČ
20.11.1941 – 21.4.2019

Iz Litije.

Ob nenadomestljivi izgubi se srčno zahvaljujemo osebju Zdravstvenega 
doma Litija, še posebej Sabini Kokot, dr. med., Urološkemu oddelku 
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in medicinskemu osebju z 
Marjanom Kuzmanoskim, dr. med., osebju Doma Tisje, enota Litija za 
vso skrb in podporo. G. župniku Jožetu Tomšiču se zahvaljujemo za 
lepo opravljen obred z ministrantom Martinom Kotarjem, za sočutno 
opravljen poslovilni govor go. Anki in g. Zvonetu Kolencu in pevcem 
MPZ Lipa z Vač za zapete pesmi slovesa, pogrebni službi KSP Litija s 
trobentačem g. Namestnikom za Tišino in vsem, ki ste ga pospremili 
na zadnji poti.

Hvala za vso podporo in izrečene sočutne besede.

Žalujoči: žena Ančka, hčerki Karmen in Tatjana z družinama, še 
posebej pa vnuki Sara, Matic in Tilen z vsemi, ki ga bomo pogrešali.

IN MEMORIAM 
Jože Dobravec (1933 – 2019)

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

 Litija, maj 2019

Na sončni petek, 10. maja, smo se poslovili od prijatelja, 
dolgoletnega ravnatelja Glasbene šole Litija, vodje Pihalnega 
orkestra Litija, spoštovanega učitelja, predanega kulturnika, 
tenkočutnega glasbenika in rojenega Litijana. Odšel je še 
eden od tistih, ki so v mestu pustili globoke sledi.
Stroga, resna in na videz nedostopna Jožetova pojava je 
bila v bistvu maska, za katero se je umaknil, kadar je želel 
svoj mir, kadar je želel nemoteno uresničiti svoje načrte in 
želje, ustvarjati in graditi v Litiji kvalitetno in prijazno oko-
lje za razvoj glasbenega izobraževanja ter glasbene omike. 
a večinoma mu ni bilo lahko, ni bilo razumevanja, ljudje se 
vedno bojijo sprememb. Je že tako, da nad posamezniki, ki 
pokukajo ven iz povprečnih okvirov, večina ni navdušena, 
a ravno taki posamezniki so tisti, ki premikajo meje, nji-
hovo pravo vrednost pa smo žal pripravljeni spoznati šele,  
ko odidejo.
Jože Dobravec je premikal meje na področju glasbenega iz-
obraževanja in na področju glasbene ter splošne kulture v 
Litiji. Njegovi standardi in kriteriji so bili visoki, povprečja ni 
maral, zato pa je zaoral kakovostno in plodno glasbeno ledino 
v Litiji: 28 nastopov na znamenitih litijskih karnevalih, s svojo 
godbo je postal del te legende, nešteto nastopov z raznimi 
orkestri in skupinami, ki jih je ustanavljal, amaterski plesni 
orkester, ki ga je ustanovil leta 1962 in je deloval 5 let, je v 
naše mesto prinesel glamur in pridih svetovljanstva, saj so v 
Litijo takrat prihajala najbolj zveneča glasbena imena tistega 
časa, odlični uspehi učencev Glasbene šole, vsega ni moč 
našteti. Za svoje uspehe in dosežke je bil nagrajen s številni-
mi lokalnimi in tudi mednarodnim priznanjem Zveze pihalnih 
godb. Njegova največja nagrada, ponos in sreča pa je bila 
ljubeča družina, v kateri hči in vnukinja nadaljujeta glasbeno 
tradicijo.
Le redki so, ki jim je Jože zaupal svojo tragično zgodbo iz 
otroštva, ki ga je zaznamovala do konca življenja. Vojna zgod-
ba o krivični in nesmiselni izgubi očeta v najbolj ranljivem 
delu otroštva, ki je bilo kruto prekinjeno. Zgodba, ki so ji sle-
dile zavrnitve, pikre pripombe, podli udarci in boleče krivice 
v povojnem času. Nadel si je masko strogosti, ki ga je ščiti-
la pred svetom. Za njo je bilo široko, tenkočutno in ranjeno 
srce, ki je v glasbi in delu našlo uteho. Tistim, ki jim je zaupal, 
je rad pripovedoval zgodbe, vesele in žalostne, lepe in grde, 
zgodbe o srečnih otroških letih v Jamškovi vili, strašnem voj-
nem obdobju, o bivanju v zaporu, vrnitvi v prazno in izropano 

domačo hišo in o neprizanesljivem povojnem obdobju, ko si 
je moral sam izboriti pravico do izobraževanja, se dokazovati 
mnogo bolj kot večina vrstnikov in to je vedno počel na najbolj-
ši možni način, s presežki. kako težak in pretresljiv je bil trenu-
tek, ko se je po pol stoletja ponovno srečal s svojim očetom in 
mu omogočil dostojen počitek na domačem pokopališču, lah-
ko samo slutimo. Pa je pripovedoval tudi o tem, pa o nekdanji 
Litiji, o njenih ljudeh, o veselih in žalostnih dogodkih, o nepo-
pravljenih krivicah, ki so se vlekle naprej v samostojno državo, 
o prizadevanjih za postavitev spomenika zamolčanim žrtvam 
2. sv. vojne, o vsem, kar ga je žalostilo tudi v sedanjem času. 
Hvaležni smo mu tudi za njegov nadvse spoštljiv in predan od-
nos do naše litijske dediščine in zgodovine. Veliko je pomagal 
in prispeval za nastajajoči litijski muzej, v katerega arhivih je 
pustil trajen pečat.
S svojim življenjem in delom se je Jože Dobravec zapisal v litij-
sko zgodovino. Slava mu!

Helena HaUPTMaN

Tu bom ostal vse dni, 
na tej obali, 
privezal bom svoj razmajani brod, 
nikdar več ne zastro me tuji vali. 
   (F. Balantič)
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ČLANSKA EKIPA Z ZMAGO ZAKLJUČILA  
LETOŠNJO SEZONO

Članska ekipa Ženskega rokometnega društva Litija, ki jo sestavlja 18 igralk, je pod vodstvom 
trenerja Boštjana kogovška in pomočnika trenerja Romana Verbajsa v letošnji tekmovalni sezoni, 
na 16 tekmah zabeležila 12 zmag in 4 poraze. ekipa je tako sezono končala na 2. mestu v 1.b 
ženski rokometni ligi. Na prvem mesu lige je ekipa Olimpije, ki pa so jo naša dekleta na zadnji 
tekme sezone, v začetku maja, premagale z rezultatom 30:26.
Poleg članske ekipe stavimo seveda tudi na mlajše ekipe in si želimo veliko mladih športnic in 
športnikov v mini rokometu in mlajših selekcijah. 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 si-
cer že končale, vendar so oz. bodo v 
maju odigrale še nekaj tekem. Mla-
dinke se borijo za končno četrto me-
sto v državnem prvenstvu. V maju jih 
čakata še dve pomembni tekmi, ki 
bosta odločali o končnem vrstnem 
redu v tej kategoriji. ekipi kadetinj 
in starejših deklic bosta odigrali še 
dva turnirja. ekipi mlajših deklic a in 
B pa še po dve tekmi. Obe ekipi na-
ših najmlajših rokometašic, ki igrata 
v državnem prvenstvu, se borita za 
najvišja mesta v državi.

Po zaključku tekmovanj pa še ne gremo na počitnice. Pripravljamo še junijski motivacijski dan 
za vse igralke in igralce, skupaj z RD Šmartno rokometni tabor 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 zanima, da se boste jeseni lažje odločili za 
vključitev vaše deklice v našo zdravo rokometno druščino. Spremljate nas na naši spletni strani 
www.zrd-litija.si in na FB strani. Športni pozdrav!  Tjaša BaJc

ŽENSKI ROKOMET

ODPRTI MEDNARODNI TURNIR KIMON OPEN 2019
V nedeljo, 7.4.2019 je v Ljubljani potekal karate turnir MLaDIH - kIMON OPeN 2019, 
kjer se je sodilo tako po pravilih športnega karateja (kZS), kot tudi tradicionalnega 
karateja (ITkF). Turnirja so se udeležili veliko tekmovalcev iz kar 20 klubov.
Turnirja so se udeležili tudi 

tekmovalci kk kensei, ki so se odlično uvr-
stili in dosegli:
-  Tristan Zore 1. mesto v borbi (jiyu ippon 

kumite) in 1. mesto v borbi (kihon ippon 
kumite), ter 3. mesto v kati, 

-  Nina Požun 2. mesto v prosti borbi (ITkF) 
in 3. mesto v športni borbi (WkF), ter 2. 
mesto kata in 2. mesto v borbi (ko-go ku-
mite),

-  Lea Balta 1. mesto v borbi (kihon ippon 
kumite) in 2. mesto v kati,

-  Matic Šifrer 2. mesto v prosti borbi (ITkF) 
in 2. mesto v športni borbi (WkF), ter 1. mesto kata in 1. mesto v borbi (ko-go kumite), 

-  Tilen Šifrer 2. mesto v borbi (jiyu ippon kumite) in 3. mesto v borbi (kihon ippon kumite), 
-  Nejc Završnik 2. mesto v kati. 
Na tekmi sta sodila tudi naša trenerja Gorazd Praprotnik in Toni Povše. Tako se je kk kensei 
uvrstil na skupno 4. mesto izmed 20 nastopajočih klubov. 
Čestitke vsem tekmovalcem. kk kensei

Vse selekcije so v tekmovalnem 
ritmu, med tednom potekajo 
treningi, vikendi pa so zasedeni 
s prvenstvenimi tekmami. Za-
radi velikega števila igralcev, ki 

trenirajo, je kljub prilagajanju velika gneča v 
garderobah, ki kar kličejo po novih, ki pa po 
zadnjih podatkih dobivajo gradbeno dovoljenje 
in se bo naposled le začelo graditi.
Članska selekcija se je zelo spremenila, saj so 
kar naenkrat veliko vlogo dobili mladi igralci, 
ki pač nimajo izkušenj. Temu primerni so tudi 
rezultati, je pa zelo pomembno, da mladi dobi-
vajo izkušnje in se začne graditi ekipa za sezo-
no 2019/2020. Mladinska ekipa pa zelo dobro 

deluje in se nahaja v sredini lestvice.
Tudi mlajše selekcije zelo uspešno nastopajo in 
dosegajo dobre rezultate. Igralci U-15 se poleg 
običajnega ritma pripravljajo za turnir, ki se ga 
bodo udeležili v začetku JUNIJa v Franciji. Tudi 
igralci mlajših selekcij se bodo udeleženci ne-
kaj turnirjev, ki se odvijajo v okolici. Veseli pa 
smo, da se je zelo povečalo število najmlajših, 
ki se že učijo prvih nogometnih potez in lepote 
tega športa. 
Za vsa dogajanje v športnem parku so obve-
stila na krajevnih oglasnih tablah v Jevnici in 
okolici.
  za Nk Jevnica

Marjan MeDVeD - Medo

TENIS KLUB AS

NASTJA KOLAR V FINALU CAIRA, BOR ARTNAK 
ZMAGAL NA PTUJU, PIA POGLAJEN TRETJA V KRŠKEM

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO LITIJA V SRBIJI
Taekwondo klub Šmartno Litija se skoraj vsako leto klubsko odpravi na tekmova-
nje, ki vključuje tekmo, izlet in druženje. Tokrat smo se z avtobusom odpeljali v 
zahodno Srbijo, v mesto Šabac, ki leži ob reki Savi.
Udeležili smo se namreč mednarodnega taekwondo tekmovanja 7. Šabac Open, ki 

je potekalo na nedeljo, 14.4.2019. Tekmovanje je na visokem nivoju, saj je bilo udeleženih 700 
tekmovalcev iz 65 klubov in 13 držav. Iz našega kluba se je deset tekmovalcev pomerilo v borbah 
in pet v taekwondo tehniki. Okitili so se z enajstimi medaljami.

Rezultati v borbah:
1. mesto:
Uroš Perišić, član B, -87 kg
2. mesto:
Pia Smrekar, mladinka a, -67 kg
3. mesto:
Nika Babić, pionirka B (6-7 let), -21 kg
Jaka Rus, pionir B (10-11 let), -43 kg
edina Duraković, kadetinja B, -37 kg
aleksandra Rozina, mladinka a, -68 kg
V borbah so tekmovali se aco Nikolić, 
Miha Garantini, Žana Velagić Jereb in  
Daniel Babić.

Rezultati v tehniki:
1. mesto:
ana Lisa Širok, mladinke 1B
kristjan Ponebšek, člani 1B
Polona Saje, članice 2a
3. mesto:
Hana Velagić Jereb, kadetinje 1B
aleksandra Rozina, mladinke 1a
Čestitke vsem tekmovalcem in trenerjema, Pii 
Smrekar, ki se je v borbi poškodovala, pa želimo 
čim prejšnje okrevanje. 
Sledile so zaslužene prvomajske počitnice, ki pa 
niso minile za vse v brezdelju. Nekaj najbolj za-
gnanih se je udeležilo reprezentančnega treninga 
taekwondo tehnike, borci pa so odšli na skupinski 
trening slovenskih klubov. 
Vabimo pa vas, da našim objavam sledite tudi na facebook strani, kjer boste izvedeli še več o naših 
aktivnostih https://www.facebook.com/Taekwondo-klub-Šmartno-Litija-748622041916016/ in 
na spletni strani http://wtf-taekwondo.si/. eva ŠTaNGaR

UMETNA TRAVA IN 90 LET NOGOMETA V LITIJI
V soboto, 22.6.2019 vas vabimo na otvoritev igrišča z umetno travo, ki je bila največja 
želja kluba zadnjih 15 let, konec tekmovalne sezone in nenazadnje praznovanje 90 let 
nogometa v Litiji ob sovpadanju dogodkov ob občinskem prazniku. V teh dneh imamo 
še nekaj finalnih del na samem igrišču z umetno travo velikosti 42 x 22 m. V petek, 

10.5. so zasvetili tudi novi reflektorji. Položena je umetna trava, zaščitne mreže okrog igrišča, 
urejeno je območje pred klubom, kjer je nastalo bistveno več površine za druženje. V času pred 
začetkom spomladanskega dela smo v UO organizirali dve delovni akciji, kjer smo kar se da poči-
stili notranje prostore in okolico kluba. Opravili vzdrževalna dela, kot so barvanje fasade, obnova 
»jurčka«, barvanje kovinskih vrat, čiščenje tribun, panelov ter druga manjša dela.
ker pa se ob 90 let kluba pripravlja tudi knjiga, pozivamo vse občane in simpatizerje kluba, ki so 
kakorkoli sodelovali zadnjih 20 let v Nk Litija, da nam na naslov tiskarna.aco@siol.net pošljete 
kakšno fotografijo ali drug zanimiv podatek od leta 1999 dalje.  (Fotografije Aco J.)

Priprava terena s peskom za umetno travo. Položena umetna trava.

Polaganje in vtiranje kremenčeve mivke. Vtiranje kremenčeve mivke v travo pred nanosom  
gumi granulata.

Še eNkRaT PRISRČNO VaBLJeNI Na PRaZNOVaNJe, OGLeD TekeM IN VeSeLIcO Z VILIJeM  
ReSNIkOM. ŠPORTNI POZDRaV!

Predsednik Nk Litija
Gregor ZaVRL

Znova je stala na zmagovalni stopnički Nastja 
Kolar, ki je v cairu, na turnirju ITF z nagradnim 
skladom 15.000$ osvojila 2. Mesto, zmaga pa 
se ji je za las izmuznila, saj je finalni dvoboj 
izgubila z rezultatom 3:6 6:4 4:6.
Nik Razboršek je po zmagi v antalyi nada-
ljeval uspešen niz nastopov na ITF turnirjih z 
nagradnim skladom 15.000$. V Poreču se je 
tako uvrstil v četrtfinale, v Rovinju v polfinale. 
Nato je imel še dva nastopa v Tuniziji, kjer se je 
obakrat uvrstil v četrtfinale. Čestitamo!
Na mednaroden turnirju Tennis europe do 16 
let, kvarner Open na Reki se je Bor Artnak 
uvrstil v 3. krog, kar je sicer nekoliko slabše, 

kot se je pričakovalo, vendar je bil to njegov 
prvi turnir na pesku in zunaj, vremenske raz-
mere pa niso dopuščale zadostnih priprav. Bor 
se je nato odpravil na enega svojih prvih turnir-
jev serije ITF do 18 let (za mladinsko svetovno 
teniško lestvico) v Niš, kjer je po treh zapo-
rednih zmagah uspešno opravil kvalifikacije, 
nato pa je bil nasprotnik v glavnem turnirju 
vendarle premočan. Pri tem seveda ne sme-
mo pozabiti dejstva, da je Bor meril moči s kar 
dve do tri leta starejšimi fanti in je že preboj 
skozi kvalifikacije velik uspeh. konec maja bo 
Bor nastopil še na močnem mednarodnem tur-
nirju Tennis europe do 16 let v Mariboru, kjer 
pa so njegovi cilji precej višji, saj želi ponoviti 

uspeh Nika Razborška, ki je pred leti, ko je bil 
Borovih let, ta turnir osvojil. Na domačih tek-
movanjih Bor Artnak še naprej ostala praktič-
no brez konkurence. Tako je brez večjih težav 
zmagal Odprto prvenstvo do 16 let na Ptuju.  
Čestitamo!
Na turnirju Tennis europe do 14 let v Vinkovcih 
je uspešno nastopil Jaka Tomažin. Najprej je 
zabeležil tri zmage v kvalifikacijah in se uvrstil 
v glavni turnir, nato pa tam še dvakrat zmagal 
in se uvrstil v 3. krog. Čestitamo!
Mednarodno je bil tokrat aktiven tudi naj-
mlajši tekmovalec Žiga Šeško, ki je nastopil 
na turnirju Tennis eruope do 12 let v Vrsarju 

in se po dveh zmagah v glavnem tur-
nirju prav tako uvrstil v 3. krog tekmo-
vanja. Žiga Šeško je bil uspešen tudi na 
domačih tekmovanjih saj se je na odpr-
tem prvenstvu v Ljubljani uvrstil v četrt- 
finale.
Novega pokala se je na Odprtem pr-
venstvu do 18 let v krškem veselila Pia 
Poglajen, ki 
se je uvrstila 
v polfinale in 
osvojila 3. me-
sto. Vstop v 

finale ji je s tesnim 
rezultatom prepreči-
la Bubek alea, ki je 
bila od Pie boljša za 
odtenek in sicer z re-
zultatom 6:4 7:5.
Tenis klub aS Litija 
se je pridružil vseslo-
venski akciji IGRAJ-
MO TENIS. Tako bo 
v dneh 18.5. in 19.5. možno brezplačno igrati 
tenis na igriščih Tc aS Litija.
Tenis klub AS Litija bo v dneh od 8.6. do 
11.6. gostil Odprto prvestvo za dečke do 14 
let. Vabljeni na ogled tekem!
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KUPIM razne stare predmete, odli-
kovanja, medalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, kovan-
ce, knjige in druge starejše drob-
narije, ki jih morda ne potrebujete 
več.  051 740 430

UGODNO PRODAM dobro ohra-
njen trosed, velikosti 185 x 90 cm 
z izvlečnim ležiščem. Informacije, 
GSM.: 031 710 842

mALI OGLASI

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 
preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

nePreMičnine
PRODAM  zazidljivo parcelo 1500 m2, 
zemljiško urejeno, dovozna asfaltna 
cesta, kanalizacija, voda na parceli. 
GSM: 031 630 931

ODDAMO V NAJEM GOSTINSKI 
LOKAL (bivši 3M) v Litiji

Inf.: 040-510-696

ODDAM PROSTOR V NAJEM 
primeren za pedikuro/

manikuro/ masaža.
V MGc ŠMeLc na Ljubljanski 

cesti 3, Litija.
Info: 040 154 044

Na kmetiji Šraj imamo napro-
daj jarkice - mlade kokoši tik 
pred nesnostjo, cepljene proti 
osmim boleznim, so mirne na-
rave in navajene na ljudi. Trenu-
tno so na voljo rjave, grahaste, 
črne in marogaste. Nudimo tudi 
brezplačno dostavo v Litijo in 
po dogovoru na dom. Dostave 
bodo v sredini maja. Naročila 
in informacije: 031 751 675.  
kmetija Šraj, Poljčane.

SEČNJA IN  
SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  

Po dogovoru možen tudi od-
kup na panju.

GOZDARSTVO  
Primož Žunter s.p.

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

zunterprimoz@gmail.com

ZAČELI SMO S TENISOM NA ŠPITALU
Na teniških igriščih Špital smo to leto začeli z igranjem z 
rahlo zamudo zaradi pogostega dežja. Prepričani smo, da 
bomo tekom leta izvedli vse programe najmanj v enakem 
obsegu, kot v preteklih letih. Izvedli bomo:
• začetni tečaj za najmlajše 
• nadaljevalni tečaj za vse starostne kategorije
• tradicionalni ligi rekreativcev v dveh kakovostnih ravneh, 
• omogočilo vadbo vsem ljubiteljem tenisa

Podrobne informacije so na voljo na tel. številkah: 
041-436-655 (Miro) in 031-862-484 (Nik) 
ali na e- naslov: miro.vidic@gmail.com.

Izžrebanci križanke št. 221 bodo prejeli knjigo Doma 
Tisje - Zgodbe in recepti naših babic. Knjigo nagrajenci 
prejmejo v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Ana Koleša, Maistrova 1, Litija
2. Tajda Zupančič, Moravče 68, Gabrovka
3. Tjaša Jančar, Kresniški Vrh 1b, Kresnice

Težje besede:  NEMEA, ANTAR, ANAA, ESKO, TICINO Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 222 pošljite najkasneje do 8. 6. 
2019 na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, 
ki bodo prejeli bon za pizzo Restavracije Mona Lisa. Bon 
za pizzo bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 222

DAN ODPRTIh 
VRAT SLOVENSKIh 

ČEBELARJEV 
Čebela nas spremlja 
skozi vse življenje. kot 
otrokom nam je simbol 

pridnosti, varčnosti in skrbi za 
druge. ko pa odrastemo občudu-
jemo njeno učinkovitost, socialni 
red, gospodarnost in učinkovi-
tost. V Sloveniji nas je več kot 
10.000 čebelarjev, ki skrbimo 
za čebele. Delo s čebelami nam predstavlja najboljše zdravilo za vse 
strese in tegobe, ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.
Slovenija je v svetu poznana kot čebelarsko dežela in je veliko prispe-
vala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je Slovenija izvorna deže-
la kranjske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična 
orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja 
novih pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela ohranila 

vse do dandanes.
Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih 
in kako čebele s svojo aktivnostjo v 
naravi pomembno vplivajo na pro-
izvodnjo hrane tako za človeka kot 
tudi za živali, kakor tudi na človekovo 
zdravje in druge dejavnike življenja, 
ste lahko zvedeli na Dnevu odprtih 
vrat slovenskih čebelarjev.

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev je Čebelarska zveza Slo-
venije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, skupaj s čebelarskimi 
društvi po Sloveniji, organizirala v petek 26. aprila 2019.
Čebelarska društva so poskrbela za izvedbo vseh aktivnostih v čebel-
njakih in stojnicah. Na ta izobraževalni in promocijski dogodek smo 
povabili osnovne šole, vrtce, splošno javnost in obiskovalce iz ožje 
in širše okolice čebelarskega društva, ki predstavlja svojo dejavnost.
Na dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev smo obiskovalcem pred-
stavili čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine, satje, 
kjer čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske pripomočke in 
čebelarjeva opravila. Predstavili smo tudi pomen medovitih rastlin, 
glavne paše na posameznem območju in aktivnosti s katerimi lahko 
vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Poudarili smo pomen 
kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobi-
vanje hrane. Na predstavitveni stojnici ali čebelnjaku smo čebelarji 
predstavili čebelje pridelke in izdelke, z možnostjo degustacije in na-
kupa.
Brez čebelarjev, ne bo čebel in posledično vsega, kar čebele s svojim 
poslanstvom storijo za človeka in za ohranjanje okolja.

Čebelarska zveza Slovenije

(Nadaljevanje s 1. strani)



KGZ LITIJA z.o.o.

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

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
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!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

MILKA LEŠNIK  270g
2,29 €

BARCAFFE  400 g
3,99 €

OGLJE 3 kg
2,59 €

DASH  2,42 L
8,99 €

LENOR  930 ml
1,99 €

PRIL  900 ml
1,59 €

SIR GAUDA
5,79 €/Kg

TUNA O.O.  6 x 80 g
6,29 €

SNICKERS  7/1
2,29 € 

BRIKETI za mačke  2 kg
2,99 €

BIOKILL  500 ml
2,99 €

PLOŠČE ZA MRČES  10/1 
3,59 €

BIOGNOJILO  20 kg
9,99 €

SADIKE ROŽ KVALITETNO IN UGODNO ZELENJAVNE SADIKE

BAMBUS KOLIČKI 
OD  0,19 €

KOPRENA  2,1 x 10 m 
2,60 €

MREŽA ZA KUMARE  20 m 
3,69 € 

PROF. ZEMLJA N8  70 L
8,99 €

(Nadaljevanje iz 12. strani)

Razvojni center 
Srca Slovenije gosti 
zaključni dogodek 
projekta INSiGhTS

Med 27. in 29. majem Razvojni center Srca Slo-
venije kot slovenski partner mednarodnega pro-
jekta INSiGHTS gosti konferenco o spodbujanju 
trajnostne uporabe naravnih virov in kulturne de-
diščine s ciljem razvoja trajnostnega in zelenega 
turizma. Partnerji projekta iz avstrije, Bolgarije, 
Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slova-
ške in Srbije bodo prvi delovni dan spoznavali 
dobre prakse s področja razvoja trajnostnega in 
zelenega turizma na našem območju. Drugi dan 
pa bo v Litiji potekal zaključni dogodkek projekta 

INSiGHTS, namenjen strokovni in splošni javno-
sti. Na zaključnem dogodku bodo partnerji pred-
stavili najpomembnejše dosežke projekta in v 
sodelovanju z eminentni gosti s področja razvoja 
turizma predstavili svoj pogled na razvoja trajno-
stnega turizma. Zaradi omejitve števila mest in 
lažje organizacije so za dogodek potrebne prija-
ve. Dogodek bo potekal v angleščini.
Več informacij in prijavnico na dogodek najdete 
na spletni strani Razvojnega centra Srca Sloveni-
je www.razvoj.si.

Od sedaj boste v Litiji lahko  
sami popravili kolo

Razvojni center Srca Slovenije bo v mesecu maju 
v okviru projekta INSiGHTS (Strategija zelenega 
in zdravega turizma) poskrbel za postavitev 2 ser-
visnih kolesarskih stojal v Litiji. Stojali, postavljeni 
na dveh lokacijah, tako 
na levem kot desnem 
bregu reke Save, bosta 
opremljeni z orodjem 
za osnovna popravila 
koles in ročno tlačilko 
z manometrom. Name-
njeni bosta vsem ko-
lesarjem, tako lokalnim kot tistim, ki skozi Litijo 
potujejo.
Novo pridobitev bomo uradno obeležili v soboto, 
15.6.2019, v času Festivala skupnosti. Več infor-
macij o dogodku izveste na spletni strani Razvoj-
nega centra Srca Slovenije www.razvoj.si in splet-
ni strani Občine Litija www.litija.si.


