Iz uredništva ...

JUNIJ 2017 • številka 6 • leto 19

OBČINA LITIJA

www.obcan-litija.si

SLAVNOSTNA AKADEMIJA
OB 10. OBČINSKEM
PRAZNIKU

Na sam večer občinskega praznika, v petek 16.junija se je v Kulturnem centru na Stavbah odvijala prireditev posvečena deseti obletnici. Nastopili so: Mešani pevski zbor Gimnazije Litija, Oktet Valvasor,

Alenka in Marko Krebs, Luka Hauptman in igralka Anja Novak. Ob
vstopu v dvorano so nas spremljale melodije Lesenih rogistov.

novice iz občine litija

KIP SKLADATELJA PETRA JEREBA
NA FARBARJEVEM TURNU
V počastitev 150 letnice rojstva skladatelja Petra Jereba, je
občina Litija omogočila postavitev kipa,
delo akademskega kiparja Anžeta Jurkovška, na pročelje Farbarjevega Turna. V tej
stavbi je litijski skladatelj, zborovodja, organist in občinski tajnik Peter Jereb živel
in ustvarjal.

Nekaj prireditev ob občinskem prazniku je
že za nami. Ogledalo in udeležilo se jih je veliko občank in občanov iz naše občine, kakor
tudi iz okoliških krajev. To je zopet dokaz,
da Litija le ni tako spalno mesto kot se govori. Po novem objavljamo na zadnji strani
NAPOVEDNIK DOGODKOV za dva meseca
in je za marsikoga to tudi pomembna informacija. Končno smo tudi vstopili v naljepši
čas leta. Intenzivno obdobje poletnih izletov,
piknikov, prireditev, festivalov, koncertov,
kopanja in pitja ohlajenih pijač. In še mnogo
drugih prijetnih dogodivščin nam nudi poletje. Privoščite si obilo vsega, predvsem pa s
tistimi, ki vas spravijo v dobro voljo. Časopis
vas bo spremljal tudi v teh vročih poletnih
mesecih in vas obveščal o vseh dogodkih,
ki se bodo v tem času dogajali v naši občini.
Pričenjajo se tudi dopusti, za šolarje pa poletne počitnice. Lepo jih preživite in naberite
novih moči.
Urednik
Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.07.2017
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Na predvečer 150
letnice rojstva, v
petek, 30. 6. 2017
ob 21.00 uri vas OKTET VALVASOR vabi na prireditev posvečeno
temu velikemu skladatelju. Vabljeni pred Farbarjev Turn, kjer
bodo v poletni večer zazvenele njegove pesmi!

IZ VSEBINE …

POČASTITEV DNEVA VETERANOV
VOJNE 1991 V GEOMETRIČNEM
SREDIŠČU SLOVENIJE V SP. SLIVNI

VARNOST JE NAŠA
SKUPNA SKRB

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih
društev Sever sta pri pomniku slovenskemu rodoljubu na Geometričnem središču Slovenije na Slivni pri Vačah pripravili osrednjo slovesnost v počastitev Dneva veteranov vojne 1991.
Slavnostni govornik je bil predsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar.
V nagovoru zbranim je slovenski premier poudaril, da mir ni samoumeven ter izrazil priznanje veterankam in veteranom vojne za Slovenijo, kot tudi aktivnim pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske.
Župan občine Litija je podelil najvišje priznanje ZLATO PLAKETO
za leto 2017 GIMNAZIJI LITIJA za 20 - letno uspešno izvajanje izobraževalnega programa in za izjemen pečat, ki ga ta ustanova daje
delovanju in razvoju mesta.
Priznanja župana za leto 2017 so prejeli:
Dr. VINKO LOGAJ - za dolgoletno predano delo na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter vodenje vseh aktivnosti za ustanovitev Gimnazije Litija
JOŽE GORENC - za dolgoletno predano delo na področju kulture in
lokalne skupnosti
MOJCA LEBINGER - za
50-letno predano delo v
ženski košarki
NOGOMETNI KLUB JEVNICA, MLAJŠI DEČKI
2004/2005 - Za doseženo 2. mesto na mednarodnem turnirju v Belgiji
PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA KRESNICE - ob
140 - letnici omembe os
novnošolskega izobraževa
nja
DRUŠTVO REKREATIVCI
77 - ob 40 - letnici delovanja
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Društvo GEOSS
vabi na prireditev ob

DNEVU DRŽAVNOSTI

Geoss, 25. junij 2017, ob 16.00



Letos bomo na GEOSS-u že drugič praznovali Dan državnosti.
Osrednji del kulturnega programa, ki nam bo na vesel in srčen način
pripomogel do zavedanja bogastva, ki smo ga in ga še naprej tkemo v svojih
koreninah, bodo ob tej priložnosti predstavili Kunštni Prleki.
PRISRČNO VABLJENI!

Gostja prireditve je bila Ministrica za okolje in prostor
Irena Majcen, ki je obiskala tudi geometrično središče GEOSS in se podpisala
v knjigo pomembnih gostov.

Kresovanje na Jančah,

VSE O TAČKOVEM
FESTIVALU


petek 23. 6. 2017, Janče

31. DRŽAVNE IN
10. MEDNARODNE KMEČKE IGRE
SOBOTA, 1. julij 2017, Zgornja Jablanica.
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REGISTRACIJA EKIP
OTVORITEV Z GOSTI
KOŠNJA, GRABLJENJE
PREDSTAVITEV STROJEV ZA SPRAVILO TRAVE
ZABAVNE IGRE
PREDSTAVITEV REGIJ
ZABAVA Z ANSAMBLOM JURETA ZAJCA
PODELITEV PRIZNANJ, NAGRAD, POHVAL
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NA POLŠNIKU SE
DOGAJA

Vabimo vas na tradicionalno kresovanje
in proslavo ob dnevu državnosti,
v petek, 23. junija 2016 ob 19. uri.


Zveza slovenske podeželske mladine in
Društvo podeželske mladine
Litija in Šmartno
vabita na
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

SUBVENCIONIRANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK
V ŠOLSKEM LETU 2017/18 V OBČINI LITIJA
ZA OTROKE, KI NISO DOBILI VRTCA
(zavrnjene vloge pri spomladanskem vpisu)

Občinski svet Občine Litija je na svoji 16. redni seji dne 7. 6. 2017 sprejel Pravilnik o spremembah
Pravilnika o subvencioniranem varstvu otrok. Edina sprememba je ta, da se omenjeni Pravilnik
podaljša še za naslednje šolsko leto 2017/2018.
Na podlagi sprejetega pravilnika, so do subvencioniranja upravičeni starši ali eden od staršev
oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
- da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija,
- da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
-	
da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za katerega se uveljavlja subvencija,
-	
da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litije (Ur.list RS, št.
107/11) v rednem razpisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za
obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na
območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo
organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,
- da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dijaka oziroma študenta,
-	
da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati svojega otroka
in ni več prostih mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je od
njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.
Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o dejanskem varstvu otrok. Starši,
ki za svojega otroka dejansko plačujejo »privat« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih
otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev prejeli 100 EUR
mesečne subvencije, medtem ko tisti, ki pa takega varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo
ali drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa bodo prejeli 50 EUR mesečne
subvencije. Subvencije ni mogoče uveljavljati med šolskim letom, to je po 1.9. tekočega leta, ne
glede na to, če je otrok izpolnil predpisani starostni pogoj za sprejem v vrtec in če so starši od
vrtca med šolskim letom po 1.9.2017 dobili zavrnjeno vlogo za sprejem v vrtec.
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto 2017/2018 uveljavljali z oddajo
vloge, ki se nahaja na spletni strani občine www.litija.si oziroma jo lahko dobijo na Občini Litija,
Jerebova ulica 14, Litija. Vlogi bo potrebno priložiti obvestilo vrtca, s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika in potrdilo o
šolanju za tekoče šolsko leto, v primeru, da imata starša status dijaka oziroma študenta. K vlogi
je potrebno predložiti tudi ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu
otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 2017/18 in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo oddali popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v zvezi
s subvencijo se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, občinska uprava tel. 01/8963-438
- Karmen Merela.

Gradnja obvoznice v Zg. Hotiču na državni
cesti G2-108 naj bi se po besedah ministra za
infrastrukturo pričela šele po letu 2025

Če smo krajani Hotiča lahko veseli glede izvajanja projektov, ki so v pristojnosti občine Litija, kot
so izgradnja nove šole (trenutno smo v fazi nakupa dodatnih parcel) ter tega, da naj bi do konca
leta po besedah župana iz naših pip končno pritekla pitna voda (povezava iz vodovoda Zapodje
na vodovod Hotič), pa tega nikakor ne morem reči glede odnosa države do izgradnje projekta obvoznice. Ko smo pred slabim letom prvič vložili poslansko vprašanje glede izgradnje obvoznico je
bilo v odgovoru, ki sem ga tudi objavil v glasilu Občan zaznati kar nekaj optimizma. Tudi odgovor,
ki so ga dali na Direkciji za infrastrukturo, po tem, ko smo z novinarko RTV SLO Sašo Kisovec
snemali prispevek glede problematike obvoznice in kateri je bil tudi predvajan v oddaji Slovenska kronika, je kazal kanček optimizma. Ker me je zanimalo, kaj je dejansko naredila država od
obljub, ki so jih dali, smo pred časom ponovno vložili pisno poslansko vprašanje glede izgradnje
obvoznice. Dobili smo sledeč odgovor:
Citiram odgovor:
Spoštovani,
pošiljam vam odgovor na pisno vprašanje poslanke Ive Dimic v zvezi z gradnjo
obvoznice Zgornji Hotič.
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje
do leta 2030 v ukrepu št. 43 Zagotavljanje ustreznega standarda obstoječe infrastrukture vključuje izgradnjo obvoznice mimo naselja Zgornji Hotič pri Litiji na cesti G2-108, odsek 1182 Ribče-Litija. Resolucija predvideva pripravo projekta med leti 2018 in 2025, po letu 2025 pa izgradnjo
zadevne obvoznice. Za gradnjo obvoznice Zgornji Hotič je v Načrtu razvojnih projektov (NRP)
odprt investicijski projekt št. 2415-10-0121 OBVO Zg. Hotič – Sp. Hotič.
Na projektu obvoznice Zgornji Hotič od julija 2016 ni bilo aktivnosti, prav tako v sprejetem proračunu RS za leti 2017/18 za ta projekt ni zagotovljenih finančnih sredstev. Kljub temu bo Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo še v letošnjem letu pristopila k pripravi projektnih nalog za
nadaljevanje aktivnosti. Tako bo v letošnjem letu naročena izdelava projektne naloge za Študijo
variant in Predinvesticijsko zasnovo ter projektne naloge za Okoljsko poročilo ter potrebne projektne naloge za strokovne podlage (idejne zasnove, hidrološko hidravlična analiza).
V fazi priprave novelacije študije variant in predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila bo
pridobljena preveritev smernic nosilcev urejanja prostora, med njimi tudi HSE. Na osnovi le teh
bomo dobili informacijo, kako poteka umeščanje HE na Srednji Savi in s tem povezani potrebni
ukrepi pri umeščanju obvoznice Zg. Hotiča v prostor. 
dr. Peter Gašperšič
S spoštovanjem, 

MINISTER.

Konec citata
Odgovor ministra me je šokiral. V
celem letu niso naredili prav nič.
Zopet bi radi naredili študijo variant,
kljub temu, da so bile izdelane že 4
variante, za kar se je porabilo ogromno denarja. In zopet vso možno
zavlačevanje in izgovarjanje na gradnjo HE na Srednji Savi. Menim, da
smo porabili vse možne mirne načine komuniciranja z ministrstvom.
Očitno nas ne jemljejo resno. Zato
nam ne preostane nič drugega,
kot zapora ceste. Zaporo ceste bi
izvajali kot konstanten prehod čez
prehod za pešce pri gostilni Kimovec. Pripravljen sem prevzeti organizacijo protesta v kolikor bo izkazana dovolj velika podpora in
udeležba. Zato pozivam vse (ne samo Hotičane), ki bi bili pripravljeni sodelovati, da svojo namero
sporočite na e-naslov: bostjansukic1@gmail.com oz. na tel.: 051386137 (lahko kot klic ali SMS).
Protest bi izvedli po dopustih če bo dovolj odziva občanov lahko že septembra. Če bo odziv slab,
protesta ne bomo izvedli.
Nebi rad, da bi nas zgolj nekaj hodilo čez prehod, saj nas tako nebo nihče jemal resno. Zato le
pogumno v akcijo, če hočemo skupaj doseči kak premik in dober zgled pri tem nam je lahko prav
obvoznica pri Škofji Loki. 
Boštjan Sukič

Varnost pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu
ŠTEVILNIH KMETOV PRERANI GROB

Kmetijstvo in gozdarstvo spadata med tiste delovno intenzivne panoge, pri katerih še vedno posvečamo premalo pozornosti varnosti pri delu. Zato je gozdarstvo glede tveganja pri delu prav na
vrhu in kmetijstvo zelo visoko. Slovenski gozdovi niso le naše največje zeleno bogastvo, pač pa
tudi pobiralci najbolj krvavega davka. Posebej kritične so razmere v zasebnem sektorju, saj se z
gozdnim in kmetijskim delom ne ukvarjajo le kmetje, ampak vsi, ki imajo interes, čas in zemljo
oziroma gozd. Okoli 63 odstotkov smrtnih nezgod v kmetijstvu se zgodi pri
uporabi strojev, skupaj z gozdarstvom
pa je ta delež še večji. Število ostalih
nezgod (padci v zgradbah, poškodbe
pri reji živali, zastrupitve itn.) pa znaša
vsaj 20% nezgod s kmetijsko in gozdarsko tehniko. Na vsako smrtno nezgodo
zgodi še med 100 in 500 poškodb.
Vsaka posamezna smrt, do katere pride zaradi nezgode ali drugega vzroka,
ki ni povezana s pričakovanim koncem
»Nikoli zgoraj brez – kabina rešuje življenje«!
človeškega življenja, je tragedija za posameznika in njegovo bližnjo okolico, saj velja, da človeško življenje nima cene. Poleg tega z
vsako smrtjo nastanejo tudi stroški za odpravljanje posledic. Podobno velja tudi za težje in do
določene mere lažje poškodbe pri delu in okvare zdravja. Te stroške nosijo svojci umrlega ali
poškodovanega in družba v celoti. Z realnim poznavanjem vzrokov za nezgode in stroškov za odpravljanje posledic nesreč, je mogoče načrtovati bolj učinkovite ukrepe za njihovo preprečevanje.
Od leta 1981 do leta 2016 je v Sloveniji pri delu, povezanem s kmetijsko in gozdarsko tehniko,
umrlo 1.399 oseb, oziroma 38,9 letno. Če k temu prištejemo še 20% ostalih nezgod (padci v
zgradbah, poškodbe pri reji živali, zastrupitve), je v tem obdobju v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo
1.668 oseb, oziroma 47,7 letno. V začetku navedenega obdobja so prevladovale prometne nezgode s traktorji, ki so se kontinuirano zmanjševale. Prelomni sta bili leto 1984, ko je bilo uvedeno
obvezno opremljanje novih traktorjev z varnostnimi kabinami ali loki in leto 1986, ko je obveznost
zajela tudi rabljene traktorje. Lastniki so ustrezno opremili traktorje, ki jih uporabljajo na javnih
cestah in so registrirani, vendar so bili manj dosledni pri opremljanju traktorjev, ki niso registrirani oziroma jih uporabljajo izven javnih cest. Zato se je število smrtnih nezgod s traktorji izven
javnih cest (delovne nezgode s traktorji) zmanjševalo počasneje in v predzadnjem desetletju celo
povečalo. Pretežni del teh nezgod se je zgodil s traktorji, ki niso bili opremljeni s kabinami ali loki
in so pri prevračanju pokopali voznika pod sabo. Za izboljšanje stanja je Državni zbor z Zakonom
o motornih vozil predpisal, da morajo biti od 1.7.2011 s kabinami oziroma loki opremljeni tudi tisti
traktorji, ki se uporabljajo izven javnih cest in jih ni potrebno registrirati.
Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod Lj

MAJSKA PREVENTIVNA AKCIJA
»VARNO NA MOTOR« V LITIJI

LITIJSKI POLICISTI, SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE LITIJA Z
OSTALIMI SODELUJOČIMI IZVEDLI PREVENTIVNI PROJEKT »VARNO NA MOTOR«
Drugo soboto v mesecu
maju, in sicer 13. maja
2017, je na parkirišču
objekta MS ŠMELC v Litiji
potekal preventivni projekt »Varno na motor«, ki
ga je Policijska postaja
Litija izvedla v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine Litija. V
preventivnem projektu so
sodelovali tudi reševalci ZD Litija, gasilci PGD Litija in drugi. Program je povezoval podžupan
Občine Litija, g. Boris Doblekar, ki je hkrati član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Litija. Za organizacijo prireditve, da je potekalo v skladu z zastavljenimi
cilji, je poskrbel policist (vodja policijskega okoliša) PP Litija Andrej Hrup.
Prireditve se je udeležilo okoli 250 obiskovalcev. Motoristi so se lahko preizkusili na motorističnem poligonu, kjer jih je policist motorist Postaje prometne policije Ljubljana, Roman Šmejc
seznanil z najpogostejšimi napakami motoristov
v prometu. Svoje znanje in izkušnje je prav tako
delil s prikazom spretnostne vožnje na poligonu,
katere so se udeležili mnogi pogumni motoristi.
S svojim obiskom nas je počastil in razveselil
tudi župnik Aco iz fare Velike Štange, ki je ljubitelj in prijatelj motorjev ter vsem poznan dopisnik motorističnih revij.
Obiskovalci so si lahko ogledali še opremo policije in se preizkusil na virtualni vožnji motornega
kolesa, se seznanili s postopki pravilnega reševanja poškodovanega motoristi in postopkom
prve pomoči oz. oživljanja z defibrilatorjem, gasilci PGD Litija pa so prikazali gašenje začetnih
požarov z gasilnimi aparati na prah, medtem pa so se lahko najpogumnejši z zgibnim dvigalom
gasilskega vozila povzpeli kar 30 metrov visoko. Veliko zanimanja so bili deležni tudi električno - hibridni avtomobili in tesne vožnje z
njimi ter zaščitni telovnik (airbag) za motoriste
s praktičnim prikazom. Prisotna je bila tudi Zavarovalnica Sava s svojimi nasveti in produkti,
motoristi pa so si lahko privoščili tudi izjemno
kvalitetno čiščenje vezirjev čelad in vetrovnikov.
Da so na preventivnem projektu imeli možnost
sodelovati tudi najmlajši, je pomočnica komandirja Policijske postaje Litija, Klavdija
Mlakar, pripravila nagradni natečaj za starostno obdobje predšolskih in šolskih otrok. Otroci so na nagradnem natečaju sodelovali z ustvarjanjem risbic ali z barvanjem pobarvanke »Red je vedno pas pripet!«. Mizice, stolčke in pripomočke
za ustvarjanje je prispevalo vodstvo in policisti PP Litija.
Omenjena delavnica se je izkazala za zelo zanimivo in dobro obiskano, nagrajenci pa so se razveselili simbolnih nagrad.
Besedilo in foto: Klavdija Mlakar, PP Litija
Boris Doblekar, SPVCP Litija
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Mednarodna konferenca na temo
oskrbe na domu v Litiji

Razvojni center Srca Slovenije je 7. in 8. junija 2017 v Sloveniji gostil
mednarodno konferenco na temo oskrbe na domu, ki se je je udeležilo preko 100 udeležencev iz osmih evropskih držav. Glavni konferenčni dan je potekal v Medgeneracijskem
centru Šmelc v Litiji.
Večinoma se vse evropske države soočajo s
staranjem prebivalstva in naraščanjem števila kroničnih bolnikov, zato države, podjetja in
nevladne organizacije aktivno razvijajo rešitve
oskrbe in zdravja na daljavo, s katerimi bodo
omogočile, da bodo lahko starejši varno, aktivno in samostojno bivali v domačem okolju.
Razvoj rešitev, priložnosti in izmenjava dobrih
praks na področju oskrbe na domu so teme
mednarodnega projekta in konference o oskrbi na domu HoCare (Home Care), ki se izvaja v okviru
evropskega programa Interreg Europe. Poleg Slovenije v projektu HoCare sodelujejo predstavniki
Bolgarije, Cipra, Češke, Madžarske, Litve, Portugalske in Romunije. 
(Več na 6. strani)

OGLJIČNI ODTIS

Ljudje s svojim delovanjem v okolje oddajamo ogljikov dioksid. Oddaja ga že naše
telo, s tem ko se segreva. Pri dihanju vdihnemo kisik, izdihnemo pa ogljikov dioksid. Vendar naše telo proizvede malo ogljikovega dioksida, da to ne predstavlja
bistvene težave. Težavo predstavljajo najrazličnejše človeške dejavnosti, pri katerih prihaja do večjih izpustov ogljikovega dioksida v ozračje.
S svojim delovanjem in odločitvami puščamo za seboj pomembne sledi – tudi na
našem okolju. In te sledi se pokažejo v količini ogljikovega dioksida, ki ga s svojim
delovanjem izpustimo v ozračje.
Količino izpustov ogljikovega dioksida ponazorimo z izrazom OGLJIČNI ODTIS.
Ogljikov dioksid, ki ga spuščamo v ozračje, rastline v procesu fotosinteze pretvarjajo v kisik. V
zadnjih letih ljudje spuščamo v ozračje preveč ogljikovega dioksida; rastline na našem planetu ga
ne uspejo pretvoriti v kisik. Zato se njegova količina v ozračju povečuje.
Ogljikov dioksid vpliva tudi na segrevanje ozračja, to pa na podnebne spremembe. Posledice teh
podnebnih sprememb čutimo že sedaj, tudi na primer prek vedno pogostejših vremenskih ujm
doma in po svetu.
Na zniževanje ogljičnega odtisa lahko z vsakodnevnimi dejanji vpliva vsak posameznik.
NASVETI:
• VARČUJ Z ENERGIJO,
• RAZDALJE PREMAGUJ OKOLJU PRIJAZNO,
• KUPUJ PREMIŠLJENO,
• ZMANJŠAJ KOLIČINO ODPADKOV,
• POSADI RASTLINO,
• ŠIRI OKOLJU PRIJAZNO RAVNANJE.
Pomembno je, da znaš primerjati vplive različnih življenjskih slogov na okolje in – v kolikor je to
mogoče – med njimi izbereš takega, ki najmanj obremenjuje naš planet.
Svoj ogljični odtis lahko tudi izračunaš. Eden izmed kalkulatorjev ogljičnega odtisa je na voljo na
spletni strani Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.
Občina Litija, povzeto po www.pozorninaokolje.si
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Zavod za kulturo, mladino in šport je
v soboto 10.6.2017 organiziral 5. Litijski tek kot osrednjo športno prireditev ob prazniku občine Litija. Na njem je sodelovalo več kot 700 tekačev: predšolskih otrok,
učencev osnovnih šol Litija, Gradec, Gabrovka in Šmartno, dijaki Gimnazije Litija, ostalih tekačev
na 10 kilometrov, članov ekip in udeležencev tretjega spominskega Tajinega teka. Tekačev je
vsako leto več. Najbolj se je povečalo število tekačev osnovnih šol – skoraj za polovico. Dvakrat
več je bilo tudi udeležencev ekipnega teka. Vse več je tudi udeležencev Tajinega teka, ki že tretjič
zaključuje Litijski tek. Udeležijo se ga številni udeleženci drugih tekov, sorodniki in prijatelji Taje,
trinajstletne ljubiteljice teka, ki nas je veliko prekmalu zapustila pred tremi leti. Skupaj z navijači
smo v centru Litije ustvarili čudovito športno vzdušje – pravi športni praznik.
Vsak tekač posebej se je potrudil po najboljših močeh. Malčki so nas navdušili s svojo razigranostjo in veseljem, ko so prejeli spominske medalje. Osnovnošolci, sploh tisti iz prve triade, z množičnostjo, ostali
z vztrajnostjo in
željo po uspehu.
Pri ekipah najbolj navduši njihova vzajemnost
in navijaške skupine ob progi.
Tekmovalnost je
najbolj prišla do
izraza pri teku na
10 kilometrov. Tu
je bil absolutni
zmagovalec Miran Cvet – z rekordnim časom
0:34:06. Verjamemo, da je tudi
marskikatera
udeleženka teka
dosegla osebni
rekord v teku na
tej razdalji. Letos
je bila najboljša Nataša Prašnikar. Med štirinajstimi ekipami je bila najboljša ekipa ŠD Maister.
Najboljša šola je bila že tretjič zaporedoma OŠ Litija. Razdelili smo kar 17 kompletov medalj.
Celotno preglednico rezultatov si lahko ogledate na spletni strani sport.zkms-litija.si, kjer je na
voljo tudi fotogalerija teka.
Za podporo prireditvi se zahvaljujemo donatorjem: Mestna skupnost Litija, Predilnica Litija d.o.o., Herz, kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Delavska hranilnica d.d.,
Spar Slovenija d.o.o., Tenis klub AS d.o.o., Pustolovski park GEOSS, Jarina z.o.o., MIT-GS
gostinske storitve d.o.o., Restavracija Mona Lisa, Frtica d.o.o., Intersnack d.o.o., Mini pekarna Friškovec, Colgate-Palmolive Adria d.o.o., KGZ Metlika z.o.o., Marli d.o.o., Kavarna in
okrepčevalnica pri mostu, Jože Čož s.p., Mi les, Mitja Kralj s.p. in Ambient d.o.o..
Zahvaljujemo se vsem društvom in prostovoljcem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi litijskega
teka, medijskemu pokrovitelju Radiu 1 – GEOSS in KSP Litija d.o.o..
Nasvidenje na Litijskem teku 2017!
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OŠ GABROVKA - DOLE

Preventivne dejavnosti

Preventivne dejavnosti in
test hoje na 2 km, ki jih
izvedemo vsako leto zadnji
petek v mesecu maju, so
tudi letos v šolske prostore in na športno
igrišče OŠ Gabrovka privabile krajane, ki
aktivno skrbijo za svoje zdravje. Poleg
testa vzdržljivosti – hoje na 2 km – so
zdravstvene delavke ZD Litija opravile
še brezplačne meritve holesterola, krvnega sladkorja, krvnega tlaka in telesne
mase ter svetovale, kako lahko z majhnimi spremembami življenjskih navad
izboljšamo počutje in zdravje. Obnovili
smo znanje o samopregledovanju dojk in
se seznanili z nacionalnim preventivnim programom DORA. Mlajši udeleženci pa so preizkušali
telesne spretnosti na poligonu in ob športnih igrah. Septembra, v tednu športa, pa se ponovno
srečamo na Dolah pri Litiji. Prav lepo vabljeni. 
Maja Plazar

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Učenci oš litija pometli s konkurenco

Zaključil se je regijski natečaj Evropa v šoli, katerega koordinator za Zasavje je ZPM Hrastnik.
Letos je potekal pod geslom Svet, v katerem
želim živeti. Učenci OŠ Litija so prejeli nagrade v vseh kategorijah. Na likovnem področju je
bila uspešna učenka 3. razreda Žana Bercieri
Povše z mentorico Majo Gelb, za svojo fotografijo je prvo nagrado osvojil Žiga Lupše iz 8.

Mednarodna pedagoška konferenca v münchnu

Nagradni izlet za tekmovalce iz znanja prve pomoči

V Münchnu, glavnem mestu nemške Bavarske,
je od 4. do 6. maja 2017 potekala mednarodna delavnica strokovnega spopolnjevanja na
temo vključevanja ustvarjalnega in medkulturnega pristopa v vzgojno-izobraževalni proces (Professional Development Workshop
„Creative and Cultural Education - Inclusive
Approaches“), ki jo je organiziral nemški KMK
(Kultur Ministerium Konferenz). Individualna
mobilnost slovenskih udeleženk, Staše Benko,
prof. angleščine in francoščine, ki je zaposlena
kot multiplikator na Srednji šoli Veno Pikon Ajdovščina, in mag. Simone Hribar, profesorice
razrednega pouka in zgodnjega poučevanja angleščine na Osnovni šoli Litija, je bila izvedena
preko CMEPIUSA - Centra Republike Slovenije
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Sprejem prvošolcev v podmladek Rdečega križa

1.6.2017 so imele pevke učiteljskega pevskega
zbora KUD Litus svoj 21. samostojni letni koncert. Poleg učiteljic in upokojenih učiteljic, v
zboru poje tudi nekaj ostalih pevk. Zbor vodi Igor
Beuermann, na klavirju pa jih je spremljal Tomaž
Sok Ivan. Koncert je potekal na Osnovni šoli Litija, popestrili pa so ga učenci Osnovne šole Litija
z dvema plesnima točkama pod mentorstvom

V mesecu aprilu je v Litji potekalo že 17. tekmovanje iz znanja prve pomoči na območju
Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji za
učence višjih razredov osnovnih šol. Tekmovale so ekipe iz Osnovne šole Šmartno pri Litiji,
Osnovne šole Gabrovka, Podružnične šole Dole
pri Litiji in Osnovne šole Gradec. Tako kot vsako leto so tudi letos vsi učenci, ki so tekmovali,
odšli na nagradni izlet na Debeli Rtič.
Izlet je bil v soboto, 13. 5. 2017. Na Debelem
Rtiču smo si ogledali ekipe prve pomoči, ki so
tekmovale na državnem tekmovanju iz znanja
prve pomoči. Po okusnem kosilu so se nekateri

V nedeljo, 4. 6. 2017, je bilo v dvorani na Dolah srečanje starejših članov in krvodajalcev,

na katerem so bili prvošolci PŠ Dole pri Litiji
sprejeti v podmladek Rdečega križa. Na prireditvi so učenci PŠ Dole, pevska skupina Izgnan-

učenci kopali v bazenu, nekateri pa smo sedeli ob obali na toplem in prijetnem soncu ter
spoznavali sovrstnike iz drugih osnovnih šol.
Z avtobusom smo se odpeljali še v Piran, kjer
smo si ogledali akvarij in si privoščili odličen
sladoled.
Zahvaljujemo se sekretarki Območnega združenja Rdečega križa Litija, ge. Danici Sveršina,
ki je organizirala tako prijeten nagradni izlet na
Debeli Rtič.
Mojca Tomažič, tekmovalka iz znanja prve
pomoči s PŠ Dole

ci in domači ansambel Takoj pripravili kratek
kulturni program. Pelo se je v zboru, recitiralo,
plesalo in igralo na harmoniko in kitaro. Sledila je podelitev članskih izkaznic Rdečega križa
vsem šestim prvošolcem, ki v letošnjem letu
obiskujejo 1. razred. Mladim je čestital predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa Dole
pri Litiji g. Jože Lušina, sekretarka Območnega
združenja Rdečega križa Litija ga. Danica Sveršina in ravnatelj OŠ Gabrovka – Dole g. Igor
Hostnik. Zaželeli so jim, da bi razmišljali in se
skušali ravnati v skladu z vrednotami Rdečega
križa ter da bi prostovoljno pomagali ljudem v
stiski. V drugem delu se je sekretarka OZRK
ga. Danica Sveršina zahvalila vsem tistim plemenitim ljudem, ki sodelujejo na krvodajalskih
akcijah in s svojo krvjo pomagajo tistim, ki so
pomoči potrebni. Sledilo je družabno srečanje.

Marjeta Mrhar

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Prvo in četrto mesto
na tekmovanju
gasilskih desetin

V nedeljo, 28. 5. 2017 smo imeli na Polšniku mladinsko tekmovanje gasilskih
desetin. Tudi letos smo na tekmovanje
pripravili dve desetini. Deklice so dosegle odlično 1. mesto, fantje pa so z malo
smole končali na 4. mestu. Tako bodo
dekleta jeseni sodelovala na regijskem
tekmovanju.

Barčica po morju plava ...
V četrtek, 1. 6. 2017, smo na Polšniku
za starše in otroke pripravili še zadnje
delavnice v tem šolskem letu.
Delavnice smo želeli izvajati zunaj. Pripravili smo igre brez meja. Ker nam je
vreme zagodlo, smo se morali umakniti
v šolske prostore, kjer smo se posvetili
izdelovanju poletnih motivov. Ustvarjali
smo v treh delavnicah. V prvi delavnici so otroci skupaj s starši izdelovali
papirnato ladjico. V drugi pa gusarsko
ladjo iz stiropora ter ladjo, ki jo vozi
Pika Nogavička. V tretji delavnici so
otroci delali pisane ribe iz papirja, ki so
jo prilepili na slamico. Delavnice so bile kljub slabemu vremenu dobro obiskane. Čeprav smo se
vsi veselili štafetnih iger z vodo na igrišču, smo bili ob končanem dogodku veseli in zadovoljni.

Šola v naravi

Ker naša šola nudi čudovite pogoje za
raziskovanje narave, smo se odpravili
raziskovat travnik kar na travnik. :-)
Mesec junij je bogat mesec. Trava je
visoka, kmetje kosijo, rože cvetijo ...
Odpravili smo se torej na travnik in občudovali naravo. Sedli smo in poslušali
glasove ter opazovali vreme. Ogledali smo si hrast in tipali vejice in liste.
Narisali smo travo in opazovali barve
pisanih rož. Nato smo iskali žuželke in
pajke, ki so se skrivali v zelenem žuželčjem gozdu. Vsi smo bili navdušeni nad poukom v naravi. Naš naravoslovec Rua je celo ujel črička
za svoje ljubljenčke gekone. 
Katarina Juvan

razreda, njegov mentor je bil Miklavž Šef. Na literarnem področju v tretji triadi je Mila Štimec
iz 9. razreda prejela 3. nagrado. Šestošolke so
bile v svoji kategoriji brez konkurence, saj so
Andrijana Nograšek, Tesa Setničar in Mia Vozel
osvojile prva tri mesta. Vsem je bila mentorica
Jana Štojs.

Mednarodne konference se je udeležilo 130
strokovnjakov iz 25 držav članic EU. Na obsežni
konferenci so predavatelji predstavili nove dosežke na področju kulture, medkulturnega izobraževanja ter uporabe IKT pri pouku. Namen
strokovne delavnice je bil povečati kreativnost
učiteljev in spodbuditi bolj dinamičen pristop k
poučevanju in učenju. Na ta način se spodbuja
povezovanje disciplin, povečuje radovednost in
navdušenje za sodelovanje. Pozornost kreativnih delavnic je bila usmerjena tudi v pristope
h kulturni vzgoji v smislu praktičnih možnosti
za vključitev. Predstavljena so bila načela mednarodnega sodelovanja in ustvarjanja novih
mednarodnih konceptualnih projektov v sklopu
eTwinninga in programa Erasmus+.
Mag. Simona Hribar

Letni koncert učiteljskega pevskega zbora kud litus

učiteljice Tjaše Dražumerič in dramsko točko
pod mentorstvo učiteljice Jane Štojs. Prireditev
je povezovala Aleksandra Mavretič, ki je tudi članica pevskega zbora. Za zakusko po prireditvi je
poskrbela OŠ Litija in ravnatelj Peter Sterle za
kar se mu pevke iskreno zahvaljujejo. Večer je
minil v znamenju pesmi in plesa. 
Vanja Varlec

4. razstava v okviru projekta Zbiram,
razstavim in se učim

V okviru projekta Zbiram, razstavim in se učim razstavlja gospod VILIJEM BEDEK, ki
je dedek učenca Nejca. Po poklicu je strojevodja. Z risanjem se ukvarja že od otroštva. Nadaljeval je z žganjem v les, v obliki
slik in kipov. Svoje izdelke podarja prijateljem, sorodnikom in sodelavcem. Izdeluje
tudi portrete s svinčnikom, flomastrom
in z žganjem v les. Razstava, ki je postavljena v zgornjem hodniku šole je učitelje
in učence navdušila. Učenci so skušali, v
okviru predmeta likovna umetnost, narisati tako lepe vlake in različne živali, kot so
na razstavi. Gospodu Vilijemu se zahvaljujejo za polepšanje zaključka šolskega leta.

Marjeta Mlakar Agrež

Mednarodni likovni Ex tempore

5. maja 2017, je Osnovna šola Jurija Vege Moravče, v Drtiji pri Moravčah v PODJETJU TERMIT,
organizirala že 21. mednarodni likovni Ex tempore, katerega so se skupaj z učenci Osnovne
šole Litija, udeležili tudi učenci Podružnice s
prilagojenim programom in sicer Nik Smrekar,
Matija Dobravec in Sandi Glušič. Učence je
spremljala mentorica Barbara Klanšek.
Letošnja tema »Krogi, rozete in mandale« na
katero so ustvarjali je bila zelo široka in je nu-

dila pester izbor motivov. Učenci so ustvarjali
iz peska, raznega drobnega materiala, barv in
lepila na lesene podlage. Za pesek kot glavni
material za ustvarjanje je poskrbelo podjetje
Termit.
S svojo nadarjenostjo in izvirnostjo so učenci
zopet presenetili in nastali so čudoviti likovni
izdelki. Vsa nastala dela bodo razstavljena na
gradu Tuštanj. 
Barbara Klanšek

Dnevi samostojnosti

V sredo, 10.5. 2017, so se učenci iz osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom,
iz oddelka posebnega programa vzgoje in izobraževanja 3in pedagoška delavca Igor Mihailović
in Mateja Farič, odpravili na Dneve samostojnosti v Piran. Potovali so z vlakom, avtobusom in
kombijem, bivali pa v stanovanjih turistične agencije Premiki- ki omogoča ljudem, ki potrebujejo
dostopnost, vključno z mobilno, da delujejo neodvisno, enakopravno in dostojanstveno. Učenci
so pomagali pri načrtovanju, organizaciji in izpeljavi, iskali prenočišče, avtobusne prevoze, napisali jedilnik,… Cilj projekta je
bil razvijanje spretnosti, pozitivnih navad za doseganje
maksimalne stopnje samostojnosti, razvijanje spretnosti
pri kuhanju in pospravljanju,
ohranjanje navad hranjenja,
razvijanje in ohranjanje higienskih navad in osebne urejenosti navajanje na primerno
in praktično oblačenje, skrb
za obleko in obutev ter urejen
videz, oblikovanje primernega odnosa do sebe in drugih,
ohranjanje pravil lepega vedenja in ustreznih socialnih
navad, predvsem pa navajanje
na izražanje potreb in želja ter
na samostojno izbiro. Učenci
so samostojno ali s pomočjo
skrbeli zase, si pripravljali obroke, urejali stanovanje
in pohajkovali po obmorskih
mestih. Preizkusili so se v samostojnosti in si medsebojno
pomagali. 
Mateja Farič
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PODUŽNIČNA ŠOLA SAVA

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Teden vseživljenjskega učenja
na PŠ Sava

OŠ Gradec poje

Od petka, 12. 5. 2017, do petka, 19. 5. 2017, so
na PŠ Sava potekale različne delavnice v sklopu
Tedna vseživljenjskega učenja. Koordinatorica
projekta sem bila učiteljica Svetlana Jović. Delavnice so organizirali in izpeljali
učiteljice Mojca Hauptman Jovanović,
Lojzka Žičkar. Mateja Remih in Svetlana Jović, učitelja Ivan Grošelj in Urban
Hauptman
ter zunanji
izvajalki
gospodična Nuria
Sebastian Garcia
in gospa
Milena
Dimec. Delavnic
Šola, da se ti rola;
Š p a n ij a - z n a m e nitosti in kultura;
Spomladanske rastline v okolici; Zdravo življenje; Medgeneracijsko sodelovanje; Kuharska delavnica; Prepro-

sta kaligrafija; Nogomet; Izdelki iz lesa so se
udeležili učenci od 1. do 5. razreda PŠ Sava,
otroci iz Vrtca Kekec z vzgojiteljicami, nekate-

ri starši in stari starši naših učencev kot tudi
krajani Save. Vsi, ki smo projekt soustvarjali,
bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot
udeleženci, smo prispevali k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela' ter s tem
izpolnili cilj organiziranih dejavnosti.
Zapisala: Svetlana Jović

Bralni travnik

Učenci 1. in 2. razreda PŠ Sava so pravi knjižni
molji. To so dokazali z rednim obiskom razredne knjižnice, ki je svoja vrata odpirala vsak
četrtek. Hvaležni smo Knjižnici Litija, ki nam
je omogočila, da celo leto imamo na razpolago veliko število knjigic. Učenci so si redno
izposojali knjige. Pokazali so, da so odgovorni
in skrbni. To so pokazali s svojim odnosom do
izposojenega gradiva. Da bi imeli vpogled, katere knjigice so brali, so na list z rožico zapisali
naslov prebrane zgodbice ter rožico na koncu
pobarvali. Od četrtka do četrtka, od rožice do
rožice približali smo se koncu šolskega leta.
Zato smo se odločili, da zberemo vse rožice,
ki so jih učenci pobarvali in preštejemo, koli-

ko knjigic so prebrali. Ko smo ugotovili, da so
učenci prebrali 465 slikanic, smo ostali brez
besed. Razglasili smo tudi zmagovalca - učenki
Lili Škrabanja in Zoja Juvan sta prebrali največje število slikanic.
Z rožicami smo se odpravili na bližnji travnik.
Okrasili smo ga z rožicami ter oblikovali naš
BRALNI TRAVNIK. Za zaključek smo se usedli
na zeleno travico in učenci so prisluhnili še eni
čudoviti zgodbici. A časa za sprostitev tudi ni
zmanjkalo!
Hvala vsem v Knjižnici Litija, ki so nam omogočili, da je naša razredna knjižnica bila bogata s
čudovitimi slikanicami, katere so učenci z uživanjem brali!
Svetlana Jović

VRTEC LITIJA

ŠPORTNE IGRE SLOVENSKIH VRTCEV

V soboto, 3. junija 2017, je Skupnost vrtcev Slovenije v Moravskih Toplicah organizirala 4. Športne igre. Udeležilo se jih je preko 700 zaposlenih iz mnogih slovenskih
vrtcev. Sodelovalo je kar 71 ekip z množično podporo navijačev. Vrtec Litija je sodeloval z dvema ekipama, vseh skupaj nas je
bilo petintrideset. Poleg tekmovalnih iger
je bila organizirana še revija plesno-navijaških skupin. Ena izmed osmih skupin, ki so
se predstavile občinstvu, je bila tudi naša,
in sicer z vsemi petintridesetimi udeležen-

ci. Skozi celoten dan smo bodrili naše tekmovalce,
bili glasni navijači tudi drugim ekipam, predvsem pa
smo se družili, zabavali in tako še tesneje povezali
naš kolektiv. Energija, ki smo jo izžarevali, je navdušila mnoge, saj smo slišali vrsto pohval predstavnikov
drugih vrtcev, da smo povezani, razigrani, pozitivni in navdihujoči. Bil je res nepozaben dan. Lahko
pa se pohvalimo tudi z odličnim rezultatom. Dosegli smo prvo mesto v eni izmed iger, v seštevku
vseh iger pa odlično drugo mesto.
Svojim sodelavcem sem neizmerno
hvaležna, da kljub napornemu delu ob
zaključku vrtčevskega leta, premorejo
toliko dobre volje in pozitivizma, da z
udeležbo na takšnih dogodkih kažejo
pripadnost našemu vrtcu. Z dobro vo-

ljo smo pričakali tudi Miha Deželaka (akcija Radia 1),
navijaško pa smo nabrušeni tudi za litijski tek. S tem
dokazujemo, da naš slogan Vrtec Litija – dobra energija
tudi živimo. 
Liljana Plaskan, ravnateljica

VRTEC POLHEK POLŠNIK

PAPIRNAT ČOLNIČEK

Skozi mesec junij nas je v
vrtcu spremljala tema papirnat čolniček. Začetna
motivacija in rdeča nit je
bila glasbena pravljica z
naslovom Papirnat čolniček, avtorice M. Voglar. Z
otroki smo ustvarjali različne papirnate čolničke,
ki smo jih razstavili pred
vrtcem. Tako smo čisto
počasi stopili v poletje in
si pričarali poletno, morsko vzdušje.
Vanja Klanšek

5

Vsako pomlad se na prireditvi OŠ Gradec poje zberejo vsi pevski zbori matične šole
in štirih podružničnih šol. Pevce in obiskovalce je na prireditvi najprej pozdravila ravnateljica
Tatjana Gombač, ki je takoj na začetku napovedala nekaj čarobnega. Dvorana, ki sta jo za to priložnost pripravili Petra Prosen in Wiebke Dehmel, se je spremenila v začaran travnik, po katerem
so nas vodili duhovita čmrlja, nagajivi rožici in pajek.
Nastopilo je devet pevskih
zborov, v katere je vključenih
preko 250 pevcev. Vsak pevski zbor je zapel dve pesmi
pod vodstvom zborovodkinj
Nives Videc, Ane Terzić, Špele Kovič, Špele Lajovic, Sonje
Rudolf, Tanje Vesel in seveda
Ane Tori, ki na šoli vodi kar tri
pevske zbore, dva na matični
šoli in enega na Vačah. Ana
Tori je že vrsto let gonilna
sila prireditve. Pevce je na klavirju je spremljala bivša učenka naše šole Eva Ostanek. Predstavili
so se tudi pevka Nika Nina Wolf in pianistka Anja Vrtačnik, Urban Kotar na harmoniki, Pia Pregel
na malih tolkalih, David Gobec, ki nam je na duhovit način predstavil obnašanje na prireditvi, ter
Selma Muhić na konjičku. Učenci POŠ Kresnice Val Benedičič, Erik Širec, Ema Kukovica, Lara Vodnik Koncilja in Nadja Brunček, ki so povezovali prireditev, so med glasbenimi točkami spomnili
na pravila srečnega življenja: živeti moramo z naravo, se včasih ustaviti in umiriti ter prisluhniti
sebi in drugim. Čestitke vsem nastopajočim. 
Anica Brvar in Eva Divjak

Medgeneracijsko srečanje na JEVNIŠKEM
ŠOLSKEM EKOVRTU

V POŠ Jevnica že tretje leto obdelujemo vrt, ki je
nastal na zemljišču, ki smo ga v najem dobili od
KGZ Litija. Postal je sodobni učni pripomoček,
ki je del našega vsakdana. Obdelujemo ga po
načelih permakulture, zato morda za koga deluje neurejeno, vendar ima narava svoj pogled
na urejenost, ki mu skušamo slediti.
V tem šolskem letu nam je Inštitut za trajnostni
razvoj podelil znak Šolski ekovrt, saj smo vključeni v njihov projekt Šolski ekovrtovi. Zato smo
v petek, 12.5.2017 izvedli naravoslovni dan,
na katerega smo povabili stare starše, starše,
naše bivše učence ter bodoče prvošolce iz vrtca Jurček. S skupnimi močmi in dobro voljo smo izdelali gomilasto gredo, ob zeliščno spiralo
smo postavili vodno kotanjo, ki bo pripomogla k ohranjanju naravnega ravnovesja na vrtu. Pred
vhodom, kjer je akacijev gaj, smo izdelali prostor za počitek s senzorno potjo. Prvi junaki so se
bosi sprehodili po njej. Pridružila se nam je tudi predstavnica Inštituta za trajnostni razvoj Alenka
Henigman. Delo smo zaključili z malico, ki so jo pripravili naši učenci. Obiskovalci so si lahko ob
vhodu na vrt ogledali informacijsko tablo, na kateri je tloris vrta ter kratek opis nastanka vrta.
Sredstva za tablo smo dobili iz projekta EATthink2015. 
Darja Rajšek, vodja POŠ Jevnica

VRTEC ČEBELICA

Skalnjak z zelišči v vrtcu Čebelica

V našem vrtcu je vzgoja za zdravje že več let pomemben sestavni del življenja ter
dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo tako, da v vsakodnevnih dejavnostih spodbujamo
zdrav način življenja.
Ena teh aktivnosti je bivanje in delo na prostem. Pred vrtcem smo si uredili skalnjak z
zelišči, ki bo krasil našo okolico. Mi bomo zanj
skrbeli, ga zalivali, predvsem pa opazovali, kaj
se dogaja z našimi zelišči. Nekateri otroci so
delo samo opazovali, spet drugi so želeli ves
čaš pomagati. Tako eni kot drugi so ob različnih
situacijah pridobili različna znanja in izkušnje.
Različna zelišča in cvetove smo nabirali tudi
v okolici vrtca, jih opazovali, primerjali, predvsem pa vonjali zmečkane liste in cvetove.
Ker nas je zanimala njihova uporabnost, smo jih
uporabljali tudi v prehrani. Iz bezgovih cvetov
smo naredili bezgovo cvrtje, iz smrekovih vršičkov sirup, sušili smo bezgove in lipove cvetove za čaj.
Nadaljevali smo z namazom iz drobnjaka. Ob pripravi smo uživali in z veseljem okušali različne okuse. Ponosni smo, da že veliko
vemo in, da svoje znanje uporabimo tudi za naše zdravje.
Za male zeliščarje Marinka
Lenart in Simona Resnik

GOZDARSTVO KASTELIC
20 let
Hvala vam. Saj smo tudi zaradi vas postali
ena najbolj kvalitetnih gozdarskih ekip
in navezali stike z najbolj zanesljivimi
odkupovalci lesa.

SEDAJ POLEG POSEKA IN SPRAVILA LESA
IZ GOZDA OPRAVIMO TUDI:
• Namesto vas pregledamo gozd skupaj z revirnim
gozdarjem, če vam je tako lažje.
• Odkupimo les na panju.
• Uredimo izgradnjo ali popravilo vlake po ugodnih cenah.
• Poiščemo najbolj ugodnega odkupovalca lesa.
Rok plačila za vaš les je 30 dni od dneva zadnjega
odvoza lesa.
Hvala vam tudi za v naprej.

KASTELIC DAMJAN s.p.
041-746-492
gozdardamjankastelic@gmail.com

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA
NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
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KULTURA

KULTURNI CENTER LITIJA

Zaključna otroška matineja z nagajivima škratoma

V soboto, 13. maja, smo uspešno zaključili
letošnjo sezono otroških matinej. Razveseljevali so nas gledališčniki iz Gledališča Kolenc s
predstavo Škratka na delu. Smeha ni manjkalo
in tako smo veselo zaključili uspešno sezono.
Kot že nekaj let smo pridne obiskovalce posladkali s sladoledom in se dogovorili, da se
zopet vidimo v jeseni!
Hvala vsem staršem, ki si vzamete čas, in ob
sobotnih dopoldnevih pripeljete svojega otroka v gledališče. Smo že zelo velika gledališka

druščina – ena največjih na otroških sobotnih
matinejah v Sloveniji. Skupaj vzgajamo kulturne ljudi in moramo omeniti, da naše gledalce
pohvalijo vsi nastopajoči. Otroci radi sodelujejo, pojejo in se skupaj s starši učijo kulturnega
obnašanja na tovrstnih prireditvah. Tudi v naslednji sezoni se bomo potrudili, da v goste povabimo kvalitetne izvajalce, ki nam bodo skozi
predstave prinesli nova znanja, ob tem pa tudi
zabavo in prijetno druženje.

Tačkov festival letos navduševal kar 6 dni

Sodelovanje litijskih kulturnih ustanov, številnih društev in skupin je letos s Tačkovim festivalom prineslo v naše mesto veliko bogatih in
nepozabnih trenutkov za naše najmlajše. Nova
maskota je navduševala! Taček je razveseljeval
in obrazi nasmejanih otrok so bili nepozabni.
Kako malo je potrebno, da prikličeš nasmeh na
obraz. Kaj vse se je dogajalo, ste lahko zasledili
v obširnem Tačkovem koledarčku. Letošnja novost je bil obisk Tačka v muzeju, v glasbeni šoli,
na pravljičnih uricah in s Tačkami pomagačkami
v knjižnici ter s pasjimi igrami brez meja na Tačkovem igrišču! Obiskovalci so dodatne programe
pohvalili in verjamemo, da bo tako tudi naslednje leto. V Kulturnem centru je Taček povabil na
ogled predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana Sapramiška ter Lutkovne skupine Luki iz Kisovca, ki so uprizorili predstavo Strah. Brez kužkov v
parku festival ne bi bil to, kar je v teh
letih postal. Da o zaključni prireditvi
v čudovitem, sončnem vremenu, v
parku pod kostanji ne govorimo! Veseli smo bili številnega obiska in velike radovednosti najmlajših in tistih
malo starejših! Veliko vas je bilo, ki
ste nam pomagali, da je Tačkov festival dosegel svoj namen, zato HVALA: vsem sodelujočim na
nagradnem natečaju, vsem lastnikom psov, ki ste nas obiskali, članicam Turističnega društva Litija za slastne palačinke, veterinarki, pasji frizerki, vsem prostovoljcem društev za učenje sobivanja
s kužki, ustvarjalcem delavnic za otroke, knjižničarjem, tehnikom… ter voditelju Lovru za pravo
festivalsko vzdušje. Seveda tudi velika hvala vsem sponzorjem dogodka. Fotografije povedo vse.
Ogledate si jih lahko na spletnih straneh (ter Facebooku) Kulturnega centra Litija in Knjižnice
Litija in ob njih boste začutili pravo vzdušje!

V naslednji številki več o avgustovskem festivalu Slovo poletju, ki bo v Litiji v četrtek, 24.8., in v
petek, 25.8.2017, ter o novi gledališki abonmajski sezoni! Želimo vam lepo poletje!

Posodobljena zbirka sitarjevških
in drugih mineralov

V sodelovanjem z ljubiteljskim zbiralcev mineralov Žigo Rozino smo prenovili
in posodobili našo zbirko zanimivih mineralov iz rudnika Sitarjevec, dodali pa
smo tudi lepe primerke iz drugih držav. Vabljeni na ogled!

6. Tačkov festival

Letos se je Tačkov festival, ki ga za otroke vsako leto pripravita Knjižnica Litija in ZKMŠ Litija,
dotaknil tudi muzeja. Z obiskom nas je počastil
sam Taček, ki je otroke in odrasle navdušil s
svojo prikupnostjo, tako da je marsikdo nare-

dil kar »selfie« z njim! Otroci so se z njegovo
pomočjo naučili marsikaj zanimivega o Litiji in
njeni zgodovini, hkrati pa obnovili nekaj pravil,
ki veljajo za pasje lastnike.

Arhivska prizadevanja muzeja

Litija skozi zgodovino in predvsem po drugi
svetovni vojni ni imela posebne sreče z arhivi,
saj je bila večina uničenih ali kako drugače izgubljenih, posledično pa je bilo izgubljenih tudi
veliko podatkov iz lokalne zgodovine. V muzeju
si že leta prizadevamo za obnavljanje in ohranjanje litijske preteklosti, zato vljudno vabimo
vse občane, da pobrskajo po domačih arhivih
in nam prinesejo na vpogled stare fotografije,
različne dokumente in druge predmete povezane z litijsko bližnjo ali daljno preteklostjo.

Nekatera društva in posamezniki so se že odzvali in določene vsebine so že dobile mesto v
našem depoju. Arhiv se počasi širi. Mnogokrat
se v muzeju oglasijo občani, ki iščejo gradivo
za raziskovanje, zasebne informacije, izdelavo
seminarskih nalog ali diplom itd. Če hranimo
gradivo, ki ga želijo, jim z veseljem priskočimo
na pomoč.
Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje, naši zanamci Vam bodo hvaležni!

»Ko Litija še ni bila Litija«

V papirnici Ma-ar (nasproti muzeja, v stavbi
Centromerkurja) lahko za ceno 4€ kupite prvo
knjižico iz nastajajoče zbirke zgodb o litijskih
hišah izpod peresa naše someščanke in pisateljice Darinke Kobal. Zgodba o pra-Litiji pripoveduje o življenju na naših tleh več kot 4000 let

nazaj, saj naj bi Litija nastala točno na mestu
nove OŠ Litija in stavbe Mestnega muzeja Litija. V pripravi pa so že nove zgodbe iz litijske
zgodovine.
knjižica »Ko Litija še ni bila Litija« – 4€

Uradni čas ogledov: ponedeljek in sreda: 10h –12h in 17h -19h; sobota: 10h -12h
Informacije in najave skupin: gsm: 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

VABI LO!

DRUŠTVO TAČKE IN REPKI VAS V POLETNEM ČASU VABI, DA SE NAM PRIDRUŽITE
NA AKTIVNIH POČITNICAH. SREČANJA BODO NA TAČKOVEM PASJEM IGRIŠČU,
MED DOMOM RIBIČEV IN TENIS PARKOM AS V LITIJI.
V sklopu petih srečanj bomo utrdili osnovno znanje in pasji bonton
ter se srečali z različnimi ovirami agilitiy-a.
PRVO SREČANJE 26. 6. 2017; DRUGO SREČANJE 10. 7. 2017; TRETJE SREČANJE 24. 7. 2017;
ČETRTO SREČANJE 7. 8. 2017; PETO SREČANJE 21. 8. 2017
Pričetek je vsakič ob 19.00 uri!
Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo po naši e-pošti: tackeinrepki@gmail.com
ali pa na številki 040/978-032. SE VIDIMO!
Društvo Tačke in Repki - Tackeinrepki.weebly.com

KNJIŽNICA LITIJA

Poletni delovni čas
Knjižnice Litija
in Knjižnice Šmartno

V skladu z letnim delovnim načrtom, splošne
knjižnice v poletnih mesecih obratujejo po poletnem urniku. V juliju in avgustu bosta knjižnici Litija in Šmartno odprti po naslednjem
urniku: ponedeljek, četrtek od 12.00 - 19.00,
torek, sreda, petek od 8.00 - 14.30, ob sobotah
zaprto. Knjižnica Gabrovka bo odprta vsak četrtek od 18. do 19. ure. Podaljševanje in druge
informacije lahko dobite tudi preko elektronskega naslova: knjiznica.litija@gmail.com oz.
nas pokličete po telefonu.
Vabimo vas, da »zagrizete« v knjige tudi na
elektronskih bralnih napravah, saj smo za vas
pripravili povečan izbor naslovov. Pustite se
izzvati novim knjižnim bajtom in preživite prijetne počitnice.

Poletavci, poletni bralci

Knjižnica Litija vabi mlade k sodelovanju v projektu Poletavci. Povezalo se je že 12 knjižnic, ki
pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana spodbujajo k poletnemu branju.
Bralne zloženke, kjer boste bralci vpisovali prebrane knjige oz. gradivo, ki ga berete 30 minut
na dan, bodo na voljo od sredine junija.
NajPoletavci, bralci od 13 leta naprej, so se
nam pridružili lani in tudi letos bodo v naši,
poletavski jati. Zloženke bodo na voljo tudi na
spletni strani knjižnice. Letos je glavna nagrada set za badminton. Vabljeni, v septembru vas
čakajo: majica, priznanje, morda glavna nagrada in »odštekano« ulično druženje. Največja
nagrada pa je branje samo!

kamni. Vodja je bila mentorica Sonja Marin, pri
razstavi je pomagala Marijana Šuštaršič, pri
fotografiranju in lektoriranju pa Danica Sedevčič. Učenci so raziskovalno nalogo geološkega
krožka iz leta 1993 dopolnili z raziskovanjem
pri izbirnem predmetu turistična vzgoja, v letu
2016. Razstavo lahko obiščete med poletjem, v
šmarski galeriji pa ostajajo na ogled tudi zelo
posebni stekleni mozaiki Andreja Hostnika.

Poletna razstava v galeriji
Knjižnice Litija, stripi
6. Tačkovega natečaja

Če še niste ljubitelj stripov, lahko to postanete
ob obisku galerije v knjižnici, ki bo ves poletni
čas razkazovala imenitne narisane in napisane
zgodbe Tačkovega festivala. Na natečaj je prispelo 279 likovnih del, sodelovalo je 289 otrok,
pod vodstvom 28 mentorjev.
Otroška domišljija in ustvarjalnost jemljejo dih!
Zahvaljujemo se mentorjem in mentoricam za
odlične spodbude pri delu in odzivu na natečaj,
mladim ustvarjalcem pa čestitke in pohvale za
domišljijske zgodbe.

Zahvala

Knjižnica Litija se kot soorganizator v imenu
Tačkovega festivala zahvaljuje številnim posameznikom, društvom in institucijam, ki so festivalskemu dogajanju dali krila. S sodelovanjem
in podporo pomagajo širiti otroško ustvarjalnost in domišljijo, njihovo kulturno obzorje ter
vrednote strpnosti in prijaznosti.

Poletne delavnice
v Knjižnici Litija

Že nekaj let so počitniške srede v Knjižnici
Litija namenjene druženju najmlajših, ki
želijo med počitnicami izvedeti kaj novega,
se zabavati in ustvarjati. Poletne delavnice se
bodo pričele 5. 7. 2017, končale pa 30. 8. Vsaka delavnica bo potekala med 10.30 in 12. uro.
Lani smo spoznavali države, letos se bomo pogovarjali o živalih. Zaradi priprave materialov za
izdelovanje in ustvarjanje je obvezna prijava na
tel. št. 01 8980 58, oz. na elektronski naslov:
knjiznica.litija@gmail.com.

Razstava Kamnita tehniška
dediščina v Šmartnem
pri Litiji

Učenci OŠ Šmartno so v lanskem letu so pripravili raziskovalno nalogo Kamnita dediščina
Šmartna – portali, kamnite stopnice in vogelni

Festival je Litijo povezal z različnimi vsebinami, na različnih lokacijah v šestih dneh. Izredno
povezovalna je nova maskota Tačkovega festivala, ki povezuje zapuščino Naceta Simončiča
in vse radovedneže, ki ji sledimo. Prihodnje
leto bomo obeležili 100-letnico Nacetovega
rojstva.
Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič
(Nadaljevanje s 3. strani)

Mednarodna konferenca na temo oskrbe
na domu v Litiji

Oskrba starejših na domu je problem, ki iz leta v leto dobiva večji pomen.
V naslednjih 20. letih naj bi število starejših oseb doseglo že približ
no 25 odstotkov vsega prebivalstva. Samo v občini Litija je trenutno kar 16 odstotkov ljudi
starejših od 65 let. Prav hitre demografske spremembe so po mnenju Vide Lukač, velik izziv za
prihodnost. »Vse več je ljudi, starejših od 80 let, zato je povpraševanje po oskrbi v domu in na
domu vse večje.« Na novinarski konferenci je Lukačeva izpostavila samo nekaj bistvenih težav,
s katerimi se že soočamo: »Pri pomoči na domu se pogosto srečujeta dva izvajalca – oskrba in
zdravstvena nega. Problemi se pojavljajo pri financiranju storitev. Večinoma je to sedaj financirano s strani uporabnikov in njihovih svojcev, kar pa je za marsikoga velik problem in v težke
finančne situacije spravi celotne družine. Prisotni so tudi problemi z normativi in s standardi.«
V okviru konference so potekale so tudi delavnice po
skupinah, ki so obravnavale
štiri izbrane dobre prakse
iz Slovenije, Madžarske in
Portugalske. V okviru projekta HoCare bo skupno
zbranih 27 dobrih praks s
področja oskrbe na domu,
ki jih bodo partnerske države lahko prenesle v svoja okolja. »Dobre prakse,
mnenja in izkušnje, ki si
jih izmenjamo s partnerji
iz drugih držav, so odlično vodilo in osnova za naše delovanje v prihodnosti. Naš center
tukaj vidi svojo vlogo povezovalca in soustvarjalca novih rešitev za naše občane,« je poudarila Aleksandra Gradišek, ki pripravljanje, prijavljanje in uresničevanje projektov, ki izboljšujejo pogoje življenja v vseh življenjskih obdobjih, postavlja v samo jedro delovanja Razvojnega
centra Srca Slovenije.
»Če smo dve leti z našim medgeneracijskim centrom Šmelc, na katerega smo zagotovo izjemno
ponosni, orali ledino, pa se je ob odpiranju dejavnosti takoj pokazalo, da so bile vse kapacitete
zasedene izredno hitro in da je potreb zagotovo še zelo veliko,« je na novinarski konferenci dejal
župan občine Litija, Franci Rokavec. Poudaril je, da si večina ljudi tretje življenjsko okolje želi
prestajati v domačem okolju in prav temu vprašanju bodo v občini v prihodnje namenili ogromno
pozornosti: »Prav projekt HoCare je projekt, ki daje priložnost izmenjavi dobrih praks o tem, kaj
storiti sedaj, ko sistemskih rešitev še ni. In tudi ko bodo vzpostavljene, upam, da čim hitreje, vseh
težav in področij ne bodo razrešile. Določena vprašanja, ki se nam že porajajo, bomo skušali
rešiti tudi v svetu za starejše in medgeneracijsko sodelovanje, ki smo ga prav danes ponovno
vzpostavili v občini.«

AKTUALNO / MLADI
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V POLETJE
USTVARJALNO IN
ŠPORTNO

Na Litijskem Vikendu odprtih vrat se je predstavilo
16 turističnih ponudnikov

Med 16. in 18. junijem so obiskovalci doživeli praznično Litijo. Poleg prazničnih in slavnostnih dogodkov so se obiskovalci lahko kulinarično, adrenalinsko in konjeniško udejstvovali.
Kar 16 litijskih turističnih ponudnikov je namreč na stežaj odprlo svoja vrata in pripravilo
prav posebna doživetja in ugodnosti.
Obiskovalci so si lahko podali na dogodivščino
v vasi Slivna, kjer so si v posebnem programu
ogledali 200 let staro domačijo Pr‘ Škunder,
se dotaknili gline, pokusili domače skutne štruklje ekološke kmetije Kovač in preizkušali
svoj pogum na plezalnih poteh in orjaškem
spustu v Pustolovskem parku Geoss. Na
drugem koncu občine, v Dolah pri Litiji, so na
Oglarski domačiji Brinovec obiskovalci spoznali dediščino priprave oglja, uživali v pokušini
oglarskega kruha in piva in se preizkusili v risanju z ogljem.

»Obiskovalci so lahko v času medenja vdihovali
aerosol iz panjev, kar zelo blagodejno vpliva na
naša dihala. Predvsem obiskovalkam pa smo
ponudili masažo obraza z medom,« je povedala
Helena Marinč z domačije Paternoster.
Ljubitelji tenisa so se preizkusili v tenis klubu As v Litiji. Navdušenci jahanja so se lahko
podali na dogodivščino Divjega zahoda v Konjeniški klub Litija ali pa se poučili o hipoterapevtskem jahanju in se družili s konji v Zavodu
16 podkvic.

na Savi je obiskovalce pogostila s brezplačno kavico ali kepico sladoleda, v restavraciji
Mona Lisa v centru Litije pa so po kosilu prejeli brezplačno sladico z vročimi višnjami.
Podporo projektu, ki skrbi za promocijo lokalnih turističnih produktov, so izrazili tudi župani
sodelujočih občin. Da so Vikendi odprtih vrat
zagotovo dosegli svoj namen, je prepričan tudi
župan Litije Franci Rokavec: »Letos je v občini
Litija svoja vrata odprlo 16 ponudnikov, in sicer
prav na naš občinski praznik. Obiskovalci so se
naužili svežega zraka in si ogledali pestro ponudbo, vse od Pustolovskega parka do Oglarske dežele na Dolah, vmes pa seveda postali
tudi v Litiji, kjer so lahko med drugim odkrivali
znamenitosti našega muzeja.«

Druženje s 16 podkvicami.

Oblikovanje gline na domačiji Pr' Škunder.

V Centru za zunanjo ureditev so organizirali
predavanje na temo doživetja lesa. Prav tako si
je bilo mogoče ogledati salon in galerijo z razstavo slovenskih drevesnih vrst. Na Domačiji
Paternoster so pripravili slovenski čebelnjak:

V času Vikenda odprtih vrat je Litija ponudila
brezplačna doživetja v zgodovinskih muzejih. V
Domu Geoss - Muzej Petra Svetlika na Vačah
je bil možen ogled predstavitve način življenja
v železni dobi, arheološke in geološke zbirke in
nastanka geometričnega središča Slovenije. S
kulturno-izobraževalnim programom v okviru
Poletne muzejske noči pa sta se predstavila
tudi Mestni muzej Litija in Stalna zbirka savskih prodnikov na Bregu pri Litiji.
Na izletniških kmetijah Pr‘ Lavrič v Slivni in
Pr‘ Krjan na Dobavici so obiskovalci lahko okušali domače dobrote. Okrepčevalnica Kuhla

Adrenalinska izkušnja v Pustolovskem parku Geoss.

Srce Slovenije je odlična izbira za nova odkritja kadarkoli. Vikendi odprtih vrat v Srcu Slovenije bodo znova presenečali in navduševali
avgusta in septembra! Od 25. do 27. avgusta
bodo mnoga vrata novih doživetij odprta v Moravčah, septembra pa se vidimo v Šmartnem
pri Litiji, v Lukovici in Mengšu.

Maj in junij sta minila v znamenju praznovanja Škisove tržnice, motivacijskega vikenda za
aktiviste, ustvarjanja in športa. Zdaj pa se že
začenja zabavno športno-ustvarjalno poletje.

Začetek maja je potekal v znamenju zabave,
Klišejevci smo pomagali pisati zgodbo največje
prireditve za mlade. S tem naslovom se ponaša
Škisova tržnica, ki je letos z rekordnimi 28.000
obiskovalci 11. maja praznovala 20 let. Če ste bili
med obiskovalci tudi sami, ste se lahko oglasili na zdaj že tradicionalni Klišejevi stojnici. Mesec smo aktivisti nadaljevali v znamenju team
buildinga, organizirali smo namreč motivacijski
vikend, vodenje delavnic sta prevzela Tina Trdin
in Škisov trener Aljaž Zupan. Osvajanje določenih veščin, ki so potrebne za delovanje kluba in
povezovanje med aktivisti je ključnega pomena
za uspešnost naših projektov. Maj smo zaključili v znamenju svetovnega dneva Sonca, ki smo
ga praznovali v sodelovanju Mladinskega centra
Litija. Na Raju mladosti, 27. maja smo izvedli
vodno bitko in tako popestrili praznovanje rojstnega dne MC Litija. V junij, kot se za poletni
čas spodobi, smo zagrizli športno. Poleg stalne
Klišejeve vadbe smo sodelovali na Litijskem teku
10. junija, 17. junija pa na Jamatlonu. 20. in 21.
junija bomo gostili dijake Gimnazije Litija. Delovanje kluba jim bomo predstavili na čim bolj zabaven način, skozi šport in ustvarjanje. Dijaki so
namreč potencialni aktivisti, ki so, prav tako kot
študenti, vedno povabljeni k sodelovanju.
Poleti načrtujemo projekte za bolj pustolovske
duše, športne navdušence in ustvarjalne roke.
Poleg Športnega poletja, ki ga letos ponovno
pripravljamo v sodelovanju z MC Litija, smo za
vas pripravili pestro poletno ponudbo. Ne spreglejte našega informatorja, sledite nam lahko na
Facebooku, kjer redno objavljamo in obveščamo
o dogodkih in na naši spletni strani klise-klub.si.
Danijela Sitar

MLADINSKI CENTER LITIJA

620,00 EUR

2.390,00 EUR

CITROEN SAXO 1.1I SX Letnik: 2001, HONDA HR-V 1.6 16V SPORT 4X4 Letnik:

teh. preg. 09/2017, prev. 257780 km, srebr- 2002, teh. preg. 03/2018, prev. 152066 km,
na kov. barva, bencinski motor, 1124 ccm, srebrna kov. barva, bencinski motor, 1590 ccm,
44 kW (60 KM), ročni menjalnik (5 pr.).
77 kW (105 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

8.550,00 EUR

3.980,00 EUR

OPEL ASTRA 1.4 TURBO COSMO Letnik: OPEL ASTRA KARAVAN 1.7 CDTI Enjoy ECO

2011, teh. preg. 05/2019, prev. 102078 km, Letnik: 2009, teh. preg. 01/2018, prev. 235358,
siva barva, bencinski motor, 1364 ccm, 88 kW temno modra kov. barva, diesel motor, 1686 ccm,
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
(120 KM), ročni menjalnik (6 pr.) KLIMA.

Dnevni center MC-ja je
med poletnimi počitnicami (od 26.6. do 31.8.) odprt od ponedeljka do petka od 12.00 do
21.00. Na spodnjih vrsticah preveri aktivnosti, ki se jih lahko udeležiš.
VSE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE! Prijavi se na info@mclitija.si ali na telefon
051 443 410, najkasneje 3 dni pred začetkom aktivnosti.
Tabor prostovoljcev
27.6. – 30.6. NADIŽA
Te dni nas ni doma, smo na taboru z najbolj
aktivnimi prostovoljci in kujemo načrte za
prihodnost. Se vidimo julija, ko podremo
šotore in se ukampiramo nazaj v Litijo.
TEDEN Z EVS PROSTOVOLJCI
3.7. – 7.7. od 16.00 do 20.00, MC
Med ponedeljkom in četrtkom se pridruži našim EVS prostovoljcem na dvorišču
pred našo hišo. Zate bodo pripravili različne športno družabne aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.
TEČAJ MASAŽE
5.7., 19.7. in 26.7. od 16.30 do 20.00, MC
Srečanja so zasnovana in pripravljena za
delo v parih. Prijaviti se je potrebno najkasneje do 1.7.2017. Svojo prijavo lahko
oddaš na mail info@mclitija.si ali pokličeš
na 051 443 410.

Najava počitniškega
športnega programa

6.580,00 EUR
OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.7 CDTI OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY Flexfix sistem
8.600,00 EUR

Enjoy Bluetooth Letnik: 2013, prev. 122415 Letnik: 2010, teh. pregled: 04/2018, prev. 212523

km, rdeča barva, diesel motor, 1686 ccm, km, svetlo modra kovinska barva, diesel motor, 1686
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA. ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Chevrolet Lacetti Wagon 2.0 TCDi Elite, letnik 2009,
teh. pregled 07/2017, prev. 167677 km, diesel motor, 1991 ccm, 89 kW
(121 KM), bordo rdeča kovinska barva, cena 2.990 eur; Daewoo Lanos
1.5 SE, letnik 1998, prev. 177400 km, bencinski motor, 1498 ccm, 63
kW (86 KM), vijolična barva, cena 450 eur; ter še nekaj testnih vozil.

UTRIP POLETJA 2017

EVROPSKA PETKOVA KUHINJA
Vsak petek od 7.7. do 25.8. ob 18.00, MC
EVS prostovoljci nas bodo vsak petek zvečer popeljali na kulinarični izlet po Evropi.
Dišalo bo po Španiji, Franciji, Nemčiji in
Madžarski. Pa tudi kakšna kranjska klobasa bo zadišala po dvorišču… Na prvi večerji se dobimo 7.7.
DIY USTVARJALNICA
10.7. – 14.7. od 17.00 do 20.00, MC
Pripravili smo nekaj hitrih receptov, za izdelavo domače kozmetike, ter nekaj predlogov za izdelavo preprostih vsakodnevno uporabnih stvari. Imaš kakšno svojo
idejo? Lahko jo prineseš s sabo.
MCjeva ŠIVALNICA
17.7. – 21.7.; od 16.00 do 20.00, MC
V četrtem tednu počitnic bodo v dnevnem
centru zabrnele šivalne mašine. Pripravili
smo nekaj enostavnih poletnih krojev, ki
si jih boš lahko prenesel/a na blago in si
zašil/a povsem svoj, nov poletni kos.
JAM SESSION + OPEN MIC + KLUBSKA
SCENA
31.7. – 4.8. od 17.00 do 20.00, MC Klub
Vidiš svet skozi note in stihe? Te kdaj prime, da bi delil svoje rime? Tale dotična delavnica je torej odlična zate. Da bo stvar
lažje stekla vas bodo spremljali mojstri
litijske Klubske scene, ki v MC Klubu vrtijo

Na voljo bo pester program tako za otroke kot mladino. Natančen razpored preverite v spodnjem urniku. Začnemo zadnji teden junija in vztrajamo do konca
poletnih počitnic.
Novost v letošnjem letu so jutranje in skupinske vadbe, ki bodo potekale pod vodstvom Marise Mrzel.
Obe vadbi potekata na prostem, obvezne so
predhodne prijave vsaj 24 ur pred vadbo na
040/933266 ali marisa.m@klise-klub.si.
Za več informacij obišči našo spletno stran
www.mclitija.si in spremljaj naš profil na
Facebook-u.

vinilke in preko elektronske glasbe sproščajo svojo ustvarjalnost.
GRAFITARSKA DELAVNICA
7.8. – 11.8., Železniška postaja Litija
Grafiti vlak prihaja na 1. tir. Pograbite
spreje in maske, očistite kapce in nabrusite linije. Dobimo se v podhodu železniške
postaje Litija.
BOBNARSKA DELAVNICA
21.8. – 23.8., od 17.00 do 20.00, MC Klub
Domen Malis si bo tudi letošnje poletje
vzel čas za poučevanje mladih bobnarjev.
Skupaj se boste lotili prvih zavihljajev s
palčkami, ujeli ritem na bobnih in se do
srede naučili vsaj eno skladbo.
MLADINSKA IZMENJAVA MIXOLOGY
28.8. do 4.9., Grad Ponoviče
Mixology je miks vsega kar nas zabava,
osrečuje in navdušuje. Življenje je pač
tako, da združuje prijetno s koristnim, zato
bomo skupaj z mladimi iz Latvije, Madžarske, Španije in Portugalske soustvarjali
program festivala F52.
FESTIVAL f52
1.9. in 2.9.2017, Grad Ponoviče
Zaključek poletja bo glasen in tradicionalno poskočen, zagotovo preko 52 decibelov. Izbrana glasba in pestro dogajanje čez
dan, zagotavljajo nepozabne trenutke v
duhu dolgih, poletnih noči.
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PRIVIDKE podajajo polšniške pripovedi svetu
In je ugledala luč sveta enajsta
knjiga našega kulturnega društva.
Avtorica Vida Sladič se je podala
v čas svojega otroštva in zgodbe, pripovedi o
tistem času zapisala in jih tako s knjigo ohranjamo za naslednje rodove. V soboto, 20. maja
smo se z avtorico srečali v dvorani na Polšniku
in preživeli lepo kulturno popoldne. Moški pevski zbor Polšnik in Ljudske pevke so nam zapeli
šest uglasbenih pesmi Vide Sladič. Aranžmaje za njene pesmi je napisal odlični glasbenik,
Nejc Grm in so objavljene tudi v knjigi. Vida je

v goste povabila citrarko Pavlo Pavlin, s katero sta prijateljici že od otroških let in sta obe
delovni, kulturni ustvarjalki. Program so z gledališkim delom obogatile še mlade igralke Mia
Vozelj, Zarja Ribič in Lana Vozelj. Vida je v intervjuju podala veliko modrosti, kratkih in jedrnatih in jih namenila vsem mlajšim generacijam,
da bi bilo njihovo življenje lepše. Povedala je,
da je bil tisti čas lep ampak, da se ne bi vrnila
nazaj, saj je tudi danes lepo. Oblikovalka knjige, Špela Pavlič Kos je opravila res pomembno
delo, saj je s svojimi bogatimi izkušnjami ter
odličnimi idejami zgodbi dodala novo vrednost.
Poleg vseh starih orodij in predmetov, ki so

predstavljeni v knjigi, je nastala tudi slovenska
beseda z novim pomenom: „podajač“ - oseba
za podajanje Prividkinih pripovedi; saj s prebiranjem in razumevanjem zgodb lahko postanete podajalec znanja, vrednot, dediščine in
dobrega. Da pa so nastale številne fotografije,
sta bili Špeli v veliko pomoč fotografinji Barbara Bučar in Sandra Juvan, ki sta vložili veliko
truda, v iskanje, v pravo osvetlitev, postavitev,
izbor in tako so skupaj stkale pravo fotografsko
zgodbo, ki bo začetek, da nadgradimo delo za
ohranitev številnih starih predmetov, ki jih še
skrivajo naše kmetije. Za lektoriranje je poskrbela Katarina
Juvan, vodja podružnične šole
na Polšniku, ki bo zanimive pripovedi prav gotovo predajala
še številnim mladim polšniškim
generacijam. Vida Sladič je bila
zelo vesela, da sta je povabilu
odzvali njena učiteljica Stanka
Grbec, ki je polšniške otroke
poučevala v letih od 1958-1970
ter podžupanja Občine Litija,
ga. Lijana Lovše. Sledilo je družabno srečanje,
s prepevanjem in tudi plesom. Posladkali smo
se z dvema odličnima tortama in domačimi dobrotami ter nazdravili izidu nove knjige in Vidinemu 70. rojstnemu dnevu! Kulturno društvo
Pavle Voje Polšnik se zahvaljuje vsem sponzorjem, ki ste podprli izdajo te knjige! Prividke
povezujejo. Našle so se prave energije med ljudmi, ki so začutili, da so zgodbe pomembne za
nas in naše naslednike. Povezana energija se
podaja naprej. Se deli in množi. Skozi zgodbe,
skozi pripovedi, skozi delo, skozi občutke, ki
nam prinašajo zadovoljstvo, da smo na Polšniku zopet naredili nekaj velikega.

Številni pohodniki na sončnem Polšniku –
21. pohod Od cerkvice do cerkvice

Čudovit sončen dan, z malo hladnega vet
riča nam je polepšal nepozabno srečanje
pohodnikov z gostujočimi in domačimi glas
benimi skupinami, na 21. pohodu Od cerkvice
do cerkvice, 4. junija 2017 na Polšniku. Pevsko
se je pričelo že na startu, kjer so številne
pohodnike pozdravili pevci MoPZ Polšnik in
Ljudske pevke in pevci s Polšnika. Polšniške
gospodinje so napekle najboljše pecivo na
svetu, Gostilna Juvan je poskrbela za kavico
in čaj. Letošnji program smo zasnovali v okviru projekta „Županovizija“ in glasbeni gostje
so prišli iz Občine Dobrova-Polhov Gradec ter
razveseljevali po vsej poti. Na Ostrežu je igral
kvartet pihal Glasbene šole Emil Adamič, na
Stranskem vrhu so zaigrali mladi člani godbe in navdušili poslušalce. Na gozdni jasi na
Glinjeku je maševal g. Miro
Šlibar, prepeval pa Mešani
pevski zbor Dobrova -Polhov Gradec. Na zaključni
prireditvi so zaplesali folkloristi Folklorne skupine
Grof Blagaj, zabaval pa nas
je Ansambel Bitenc. Skratka, program je navduševal
ves dan in zato velik hvala
vsem nastopajočim. Še posebej našemu programskemu vodji Jožetu Kosu ter g.
Borutu Dolinarju, ki je bil
povezovalni člen v občini
Dobrova - Polhov Gradec.
Veseli smo bili tudi obiska obeh županov, g.
Francija Rokavca in g. Franca Setnikarja, ki sta
pozdravila vse prisotne in bila navdušena nad
našim kulturnim sodelovanjem. Tudi z njuno
pomočjo smo lahko pripravili tovrstno srečanje, ki nam bo za vedno ostalo v lepem spominu, zato hvala obema. Ocenili smo, da je ta
dan Polšnik obiskalo okrog 900 obiskovalcev in
zelo smo veseli, da so bili mnogi prvič pri nas,
veliko pa je bilo takih, ki nas obiščejo skoraj
vsako leto. To nam daje potrditev, da naš vložen trud in delo nista zaman. Zelo smo veseli,
da sponzorji vidijo, da znamo delati dobro in
nas vsako leto podprejo. Hvala sponzorjem:
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO JOŽE BEVC,
S.P. POLŠNIK, COMA COMMERCE LJUBLJANA, MIZARSTVO KOS, Jože Kos, s.p. POLŠNIK,

MONTAŽA PIP, Franci Kaplja, s.p. POLŠNIK,
TESARSTVO IN KROVSTVO, Anton Bučar, s.p.
POLŠNIK, METKA KONČAR, s.p. POLŠNIK, GEOPLAN, Robert Rovšek, s.p. LITIJA, ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, Avdil Nrecaj, s.p.
POLŠNIK, GOSTILNA JUVAN, Ana Marija Majcen, s.p. POLŠNIK, OKREPČEVALNICA KUHLA,
Mitja Zadravec, SPODNJI LOG, TESARSTVO
HRIBAR, Roman Hribar, s.p. POLŠNIK, GOLOBINEK d.o.o., DOBRA VILA ŠUMNIK, POLŠNIK,
ELEKTROMONTAŽA REPOVŽ, Drago Repovž,
s.p. POLŠNIK, HOFER TISK LITIJA, PAPIRNICA MAAR LITIJA, medijski sosponzorji: RADIO
OGNJIŠČE, RADIO AKTUAL, RADIO 1 - GEOSS!
Organizatorji (TD Polšnik in ostala polšniška
društva) se zahvaljujemo lastnikom zemljišč
za vso pomoč in razumevanje: Juretu Repovžu

- Glinjek in Polšnik (še posebej hvala za razumevanje za parkirna mesta, saj nas je obisk
presenetil), Lojziju Sladiču - Glinjek, Janezu
Zorcu - Stranski vrh, Ladiju Renko - Preveg,
Stranski vrh ter Antonu Koširju - Preveg in Damirju Tomcu - Koprivnik. Brez zanesljivih in delovnih sodelavcev ta prireditev ne bi bila to, kar
je v enaindvajsetih letih postala. Člani sedmih
polšniških društev skrbimo, da vse poteka kot
je treba, zato hvala vsem! Vsak delček da celoti pravo vrednost. Delo vsakega je pomembno.
Obiskovalci si prav gotovo zapomnijo prijaznih
obrazov in gostoljubnosti, saj prav to ljudem
največ pomeni. Bila je čudovita prvojunijska
nedelja in k temu ste pripomogli vsi, ki ste bili
del našega nepozabnega kulturno-športnega
srečanja.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

TEDEN UPOKOJENCEV 2017

Tudi letos smo v DU Litija pripravili »Teden upokojencev«, ki se je odvijal od ponedeljka 29. maja, do ponedeljka, 5. junija. Potrudili smo se poiskati aktivnosti za
vsakogar nekaj in pripravili pester in zanimiv program.
V ponedeljek smo v
goste povabili predsednike društev in
njihove namestnike,
vodje različnih sekcij
in župana Občine Litija Francija Rokavca.
Začrtali smo si rdečo
nit druženja. Ugotovili
smo, da je možnost povezovanja velika, tako
na področju športa,
pohodništva in kulture.
V sklepnem delu je župan znova obljubil obuditev Sveta za starejše in medgeneracijsko sodelovanje, ustanovitev info točke, vsi pa si bomo prizadevali za uresničitev prevozov za starejše, o
čemer je tudi tekla beseda.
V sredo dopoldne so naši športniki tekmovali v kegljanju na litijskem kegljišču, zvečer pa
so člani orkestra Srebrne strune, pod vodstvom prof. Anite Vršec, pripravili citrarski koncert
z gosti, ki je bil pri poslušalcih toplo sprejet.
V četrtek se je tekmovanje šport
nikov nadaljevalo. Tekmovanje balinarjev moški z ZPZ, kjer je naša ekip
dosegla izjemen uspeh PRVO MESTO
in se uvrstila na državno prvenstvo.
V petek smo pripravili DRUŽABNO
SREČANJE, z bogatim srečolovom, na
prostoru Ribiške družine. Kratkemu
kulturnemu programu je sledil zabavni program ob glasbi, jedači in pijači.
V soboto so naše ustvarjalne delavnice predstavile unikatne izdelke pred Mestnim muzejem.
Pohodniki so se odpravili po bližnji okolici Litije, na Stršni vrh do Ponovič, druga slupina pohodnikov po poti čolnarjev s svojimi ljubljenčki.
V ponedeljek pa so nas obiskali otroci iz vrtca Ribice, kjer smo združili pisavo predsednikov
društev z ribicami teh otrok. Naredili smo papirnate ladjice, ki so jih nato otroci spustili v reko
Savo
HVALA vsem, ki ste prispevli dobitke za srečelov in vsem, ki ste s svojim prostovljnim delom
pripomogli, da je načrtovani Teden upokojencev uspel. 
Predsednica DU, Irena Kramar

REVIJA UPOKOJENSKIH PZ ZASAVJA IN POSAVJA

V soboto, 27. maja 2017, so
se na Vačah znova srečali
Upokojenski pevski zbori
Zasavja in Posavja na 19.
reviji. Ob prihodu pred šolo
Vače so pevce in obiskovalce pričakali člani ustvarjalnih delavnic našega društva
in jim na lično pripravljenih
stojnicah prikazali svojo
raznoliko dejavnost, tako,
da se je že pred nastopom
ustvarilo prisrčno vzdušje.
Prvi del revije je potekal v
šolski telovadnici. Sodelovali so zbori iz Jevnice, Trbovelj, Sevnice, Senovega in Litije. Zbora iz
Jevnice in Sevnice sta bila prisotna prvič in verjamemo, da bodo v prihodnje redni udeleženci
tovrstnih revij.
Pevske nastope je spremljala
strokovna ocenjevalka Marjanca Vidic. Zasavsko in Posavsko
regijo bo letos v Cankarjevem
domu, na državnem srečanju
2017, zastopal Mešani pevski
zbor iz Senovega, pod vodstvom Antona Gorenca.
Drugi del srečanja se je odvijal na GEOSS u. Po slovenski
himni je spregovorila gospa
Anka Kolenc, iz Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a, za
zaključek pa je zadonela še
skupna pesem, Ne damo se.
Druženje zborov se je nadaljevalo s prijateljskim srečanjem
na turistični kmetiji Pri Lavrič
in lep pomladni dan se je ob
sproščenem klepetu in petju
lepo zaključil.
V imenu DU in vseh pevcev,
Iva Slabe, ki sem
prireditev povezovala.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

PONEDELJEK, 3.7.2017, ob 16.uri
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Društvo Laz ponovno sodeluje v
programu Evropa za državljane
Tokrat smo
se kot partnerska organizacija pridružili projektu z naslovom H2O - vključevanje državljanov v zaščito vodnih virov. Projekt
poteka v okviru programa Evropa za državljane,
ki je sofinanciran s strani EU, za spodbujanje
večje vloge državljanov pri razvoju Unije. Ker
voda ne pozna meja, ravnanje z vodnimi viri

v eni državi, vpliva na vodne vire v sosednjih
državah, zato je pomembno sodelovanje med
evropskimi državami. Prijaviteljica projekta,
občina Ruma (Srbija), je poleg društva Laz, k
sodelovanju povabila še občino Razlog (Bolgarija), mestno četrt Praga 9 (Češka), občino Našice (Hrvaška), in socialno podjetje Human Innovation Group Nonprofit (Madžarska). V vsaki
od partnerskih držav bo potekal en projektni
sestanek, v Litiji bo ta v mesecu juniji 2018.
Med 24.5-26.5. 2017 je v Pragi potekal drugi
projektni sestanek, kjer smo vse partnerske
organizacije predstavile ukrepe ob poplavah
in tako izmenjale dobre prakse. Poleg tega je
organizator, Občina Praga: okrožje 9, organizirala obisk na dogodku Mikroklima, ki opozarja
na pomembnost ravnanja z okoljem in na klimatske spremembe, ogledali smo si praktično

predstavitev gasilske enote
in njihovih protipoplavnih
ukrepov, ter obiskali proizvajalca protipoplavnih vrat JAPjacina. Člani društva LAZ smo združili koristno
s prijetnem in si poleg udeležbe na projektnem
sestanku ogledali še znamenitosti Prage ter
mesteci Kutno Hori in Češki Krumlov. Naslednji projektni sestanek bodo gostili bolgarski
partnerji v mesecu septembru.
Tudi v Litiji se srečujemo s poplavami.
Reka Sava, ki teče skozi Litijo, je bila
nekdaj pomemben vir rečnih dejavnosti, danes pa jo navadno opazimo le
kadar poplavi. Takrat smo še posebej
hvaležni našim gasilskim enotam, ki
vedno priskočijo na pomoč. V zadnjih
letih je bilo na območju občine Litije
kar nekaj kritičnih obdobij, ko je reka
Sava prestopila svoje bregove, zadnjič aprila 2017.
Takrat je imela reka Sava v Litiji pretok cca. 1600 m3. To je tudi pretok, ko
se pričnejo pojavljati težave. Pri tem
pretoku reka Sava že poplavi najbolj
izpostavljene dele, železniške podhode, obdelovalne površine, podtalnica
pa začne zalivati kletne dele stavb. Ravno na
tem področju, ko je potrebno obvarovati lastnino v kleteh, je opaziti največjo vrzel. Prebivalci
ne spremljajo obvestil in običajno ne umaknejo
svoje lastnine na varno. Nameščenih je premalo potopnih črpalk, ki bi ob pravilni namestitvi
in rednem vzdrževanju, lahko odvajale podtalnico.
Največji napredek v zadnjih 10. Letih je bil storjen pri zadrževanju reke v Strugi (na področju
mesta Litija) in ob železniški progi, kjer se ob
nevarnosti poplav namestijo zapornice, ki preprečujejo vdor vode v naselja ob reki npr. naselje Sava in Praprošče. V prihodnje moramo
vsi skupaj največji poudarek dajati na samozaščitne ukrepe in ne vedno čakati na pomoč
drugih, je povedal poveljnik PGD Litija, Primož
Kokovica.

Policijsko veteransko društvo SEVER

Policijsko veteransko društvo SEVER
Ljubljana, Odbor Litija

Mineva polovico leta 2017 in kar nekaj pomembnih dogodkov se je odvijalo v Zvezi policijskih
veteranskih društev Sever. Za Odbor Sever Litija je potrebno izpostaviti dva pomembna dogodka.
17. maja 2017 sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev
Sever pri pomniku slovenskemu rodoljubu
na Geometričnem središču Slovenije na Slivni pri Vačah pripravili
osrednjo slovesnost v
počastitev Dneva veteranov vojne 1991. Slavnostni govornik je bil
predsednik slovenske
vlade dr. Miro Cerar.
Vojni veterani združeni
v Zvezi veteranov vojne
za Slovenijo namreč
17. maja praznujejo
svoj dan v spomin na
preprečitev odvzema orožja Teritorialni obrambi (TO) in na začetek rojevanja ideje o tajni vojaško
organizirani strukturi, ki so jo kasneje poimenovali manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ).
V Odboru Sever Litija smo ponosni, da smo
pripomogli na tej proslavi dvigniti zastavo
Zveze policijskih veteranskih društev Sever,
katera bo v spomin na Dneve veteranov vojne 1991 vedno plapolala v središču Slovenije.
Drugi pomemben dogodek za naš odbor je
bila organizacija 10. veteranskega ribiškega
tekmovanja dne 11.6.2017 na ribniku Mačkovna. Tekmovale so ekipe iz društev Sever
Ljubljana, Sever Zasavje in Vojni veterani
Litija-Šmartno. Čeprav je bilo vroč sončen
dan, se je tekmovanje odvijalo v prijetnem vzdušju. Tekmovanje so po štirih urah zaključili z rezultati. 1. mesto je osvojil Knez Janko društvo Sever Zasavje, 2. mesto Srebernjak Edo Vojni veterani
Litija-Šmartno in 3. mesto Poglajen Franc iz društva Sever Zasavje.
Skozi poletje se bo zvrstilo kar nekaj športnih srečanj, pohod na Triglav, dne 14.6.2017 pa bo v
Tacnu osrednja proslava ob dnevu državnosti in policije. 
Dušan Jovanovič

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET POLŠNIK
vas vabi v soboto, 22. 7. 2017, ob 15. uri

na 17. KMEČKI DAN

z naslovom »Dobra jed se sama ponuja, jedi iz Polšniških
zaselkov!«, ki bo potekal pri Lovskem domu na Polšniku.
To je pravi naslov za letošnjo prireditev, kjer se bodo članice
predstavile v kuhanju različnih jedi.
Pripravile bomo bogato razstavo domačih dobrot in skupaj z Ansamblom
SMER ustvarili prijetno vzdušje.
Vzemite si čas in pridite k nam na vas. Luštno bo!
Vljudno vabljeni.
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DOM TISJE

TRADICIONALNI IZLET Z VOZIČKI
DO KRZNARJA

Lepo vreme, krasna narava, srečni in zadovoljni obrazi udeležencev so ustvarili
pravo harmonijo dogodka, ko smo se 23. maja s stanovalci iz Doma Tisja, odpravili
na izlet »Z vozički do Krznarja«. Izlet za gibalno ovirane stanovalce so nam z medgeneracijskim
sodelovanjem popestrili prostovoljci Osnovne šole Šmartno, članice Šole zdravja, člani Društva
upokojencev Šmartno in Gimnazija Litija. Dogodka so se udeležili svojci, zaposleni ter študentke in
dijak, ki so na praktičnem usposabljanju v našem
domu. Skupaj se nas je zbralo kar 174. Za prijetno
vzdušje in glasbo so poskrbeli učenci OŠ Šmartno
s harmonikami, kitarist Boštjan Hostnik in prostovoljec, gospod Vili Lušina. Za prometno varnost so
poskrbeli policisti Policijske postaje Litija in policista konjenika Konjeniške policijske postaje Ljubljana, ki sta dogodek oplemenitila z lepima konjema.
Čutila se je povezanost vseh stvari, ljudi, živali,
oziroma celotne narave. Pred odhodom sprevoda
so obrazi izžarevali, tiho srečo in v pričakovanju še
kanček strahu. V sproščenem druženju, ob koščku
potice, sadju, soku in kavici pri Krznarju je ostala na obrazih samo še sreča, veselje in sproščenost.
V imenu stanovalcev in
zaposlenih bi se vam radi
iskreno zahvalili za vaše
sodelovanje. Dobro se
zavedamo, da brez vas
nam takšen projekt ne bi
uspel. Hkrati se priporočamo za sodelovanje tudi
v prihodnjem letu. Občutek, da smo s skupnimi
močmi ustvarili tako čudovit dogodek, nam daje navdih za nadaljevanje v smeri medgeneracijskega sodelovanja.
Življenje je čudovito, vendar moraš odpreti oči, videti njegovo harmonijo in sijaj.
(povzeto po Eileen Caddy, Odpiranje notranjih vrat)
VTISI STANOVALKE: »Božansko! Všeč mi je bila organizacija. Nečakinja se je udeležila izleta že
petkrat in jaz sem bila peta oseba katero je peljala. Bilo je veliko ljudi. Všeč mi je bilo spremstvo
konjenikov.«
Gospa Stanislava Lajovic
VTISI PROSTOVOLJKE: V torek, 23. 5. 2017, je potekal vsakoletni pohod z vozički od Doma Tisje
do Krznarja. Vreme nam je bilo naklonjeno in bilo nam je kar malo vroče. Zelo smo se zabavali
ob pogovorih. Pridružili so se nam tudi mladi harmonikaši in prostovoljci iz OŠ Šmartno. Spili
smo sok, pojedli sadje in druge dobrote in se odpravili proti Domu. Predenj smo se poslovili, smo
naredili še skupno fotografijo.
Teja, 8.razred OŠ Šmartno
Letos smo se s prostovoljci OŠ Šmartno prvič udeležili že tradicionalnega pohoda z vozički od
Doma Tisje do gostilne Krznar. Prostovoljce smo iskali med osmošolci in ni jih bilo težko najti.
Mogoče zato, ker je bilo to v času pouka, mislim pa, da jih je pri tem vseeno vodila želja, da pomagajo in namenijo nekaj časa za to, da koga razveselijo.
Že takoj ob prihodu smo začutili dobro vzdušje in razpoloženje. Stanovalci na vozičkih, med
njimi pa zaposleni, domači in prostovoljci. Ob prijetem klepetanju je pot hitro minila. Še hitreje
pa zaradi spremljave harmonikašev - bilo jih je kar pet, pri Krznarju pa je nastal pravi ansambel.
Tam so nas pričakale kavica, pijača, sadje in doma pripravljene dobrote. In potem še pot nazaj.
Moram pohvaliti trud vseh, ki so ta pohod pripravili. Bilo je vloženega veliko truda s strani zaposlenih. Kljub velikemu številu udeležencev je vse potekalo mirno in čutiti je bilo, da je narejeno z
ljubeznijo in veseljem. 
Vlasta Tacer, mentorica prostovoljcev
Renata Ozimek in Alenka Rozina

»SKUPAJ ZMOREMO«

V mesecu maju smo dokazali, da tudi starejši in gibalno ovirani zmoremo marsikaj, seveda s pomočjo
vseh dobrih ljudi, ki nam vsakodnevno pomagajo pri aktivnem preživljanju našega vsakdana.
16. maja smo se tako z vozički odpravili po Litiji. Najprej čez Savski most do cerkve, kjer smo z vrvico
spletali »mrežo prijateljstva«. Nato se je naša kolona premaknila naprej do restavracije »Mona Lisa«,
kjer smo si privoščili kavico, sokove in se posladkali s pecivom naših zlatih družabnic. Tako nam je
dopoldne hitro minilo v prepevanju lepih pesmi in prijetnem druženju, hkrati pa smo se tudi malo razgledali po čudoviti, s soncem obsijani Litiji.
Drug zanimiv dogodek pa se je imenoval »ČILI IN ZDRAVI, INFORMIRANI IN DEJAVNI« in smo ga organizirali skupaj z otroci iz sosednjega vrtca. Zbrali smo se v parku, kjer je bil pripravljen poligon z
različnimi izzivi, ki smo jih starostniki skupaj z otroki z roko v roki več kot odlično opravili. Pridružil se
nam je tudi gospod župan Franci Rokavec, za veselo vzdušje pa je poskrbel »ŽOGA BEND« iz matičnega doma »Tisje«.
Oba dogodka sta dokaz za to, da skupaj, z roko v roki in z medgeneracijskim sodelovanjem ter pomočjo ZMOREMO VSE, še več kot si mislimo! Hvaležni za vse te lepe trenutke vstopamo v poletni čas, ko
so dnevi daljši, toplejši in vam vsem želimo lepe poletne dneve!
B.V. (DOM TISJE-LITIJA)

(nadaljevanje s 1. strani)

POČASTITEV DNEVA VETERANOV VOJNE 1991
V GEOMETRIČNEM SREDIŠČU SLOVENIJE V SP. SLIVNI

Vojne veterane in ostale udeležence sta nagovorila tudi Anka Kolenc, predstavnica društva Geoss,
ki je skrbnik spominskega parka in Franci Rokavec, župan občine Litija.
Datum praznika nas vsako leto vrne v leto 1990, ko je Jugoslovanska armada začela izvrševati ukaz
o premestitvi orožja slovenske
Teritorialne obrambe v vojaška
skladišča. To bi jo oslabilo, upognilo in izčrpalo. Takrat se je zaslišal odločen »NE«. Najprej pri
pokončnih posameznikih. Nato
v šestnajstih občinah, v katerih
Mirko Turšič s.p.
so orožje zadržali in tudi tistih,
Zavrstnik
29, 1275 Šmartno pri Litiji
katerih orožje se je že mnogo
pred zaostritvijo razmer hranilo v
Tel.: 01 89 87 136
objektih jugoslovanske armade.
Gsm:
041 777 090
Temu je sledilo organiziranje
e-mail:
jan_mizarstvo@t-2.net
tajne vojaške organizacije, kasneje poimenovane Manevrska struktura narodne zaščite
(MSNZ). Prav zaradi tega odpora je zgodovina Republike SloIŠČEMO DELAVCA ZA DELO
venije zgodovina svobode – saj
je svoboda, ko rečeš NE.
V PROIZVODNJI MIZARSKIH IZDELKOV
Slovesnost je povezoval Am(strokovno manj zahtevna dela).
brož Kvartič, v kulturnem programu pa so sodelovali Oktet
Zainteresirani pokličite:
Gallus Ribnica, ter trobilni
Gsm: 041 777 090
kvartet in bobnarja Policijskega orkestra.

PROSTO DELOVNO MESTO
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TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT
Poletje je tu in vrstijo se tedensko tekaška tekmovanja. Nekaj večjih tekmovanj smo
se udeležili tudi v tujini. Najdaljše tekaške preizkušnje nad 100 km pa nas čakajo
v jeseni. Tek je ena
osrednjih dejavnosti našega društva. Vendar brez
prijetnega druženja tekaških
uspehov ne bi bilo. Zato smo se
ob rojstnem dnevu Žige in Mije
skupaj z družinami zbrali dne
27.5.2017 na praznovanju. Otroci so letali po travniku, nekateri
so balinčkali, drugi izmenjavali
tekaške izkušnje. Toda pozor.
Čez dva dni tekaški start na zbirnem mestu pred OŠ Šmartno. Priprave smo nadaljevali, saj se je
10.6.2017 bližal Litijski tek.
Na Litijskem teku nas je nastopilo 12 in smo osvojili kar tri
medalje. Za ta uspeh se moramo zahvaliti našim zvestim navijačem, ki so pokazali pripadnost društvu. Pohvaliti jih je potrebno, da so bili aktivni skozi celotno prireditev, ko so nasto-

pali tudi najmlajši. Razveseljivo pa
je, da so se med množico tekačev
našli tudi tekači, ki so opazili našo
organiziranost društva, veselje do
teka in družabništvo. Obljubili so,
da se nam pridružijo ob ponedeljkih na skupnih pripravah.
Ponovno pozivam vse, ki imate
veselje do teka in si želite izboljšati svoje tekaške sposobnosti ali si želite druženja, da se vidimo
ob ponedeljkih ob 19.00 uri pred Osnovno šolo Šmartno.
Tekaški pozdrav !
Dušan Jovanovič

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO – LITIJA
V MARCU IN APRILU

Za nami sta dva meseca aktivnosti na klubski in reprezentančni ravni, izvedeno je bilo tudi državno
prvenstvo v tehniki. V okviru kluba smo se udeležili treh mednarodnih tekem, sicer v manjši zasedbi
zaradi poškodb ali reprezentančnih obveznosti, a vendarle pomembnih.
18.3.2017 se je trener Franci Šircelj odpravil v Zagreb na mednarodno tekmovanje 11. Feniks Budo
Sport Cup z dvema mladinkama, Aleksandro Rozina in Pio Smrekar. Aleksandra je dosegla 3. mesto, Pia pa je morala priznati premoč nasprotnici v četrtfinalu.
Teden kasneje, 26.3.2017, je potekalo ponovno v Zagrebu mednarodno tekmovanje 5. Čigra
Open. Tokrat je tekmovala le Pia Smrekar v kategoriji mladink do 63 kg in dosegla 2. mesto.
V Slovenskih Konjicah pa so 22.4.2017 organizirali drugo odprto Adidas otroška liga, ki je namenjena najmlajšim otrokom, ki šele vstopajo v
svet taekwondoja. Barve našega kluba je branil
Jošt Smrekar, ki je tekmoval v kategoriji mlajših
kadetov do 27 kg. Dosegel je tretje mesto.
Reprezentančno dogajanje je bilo tudi zelo intenzivno, potekala so kar tri pomembna tekmovanja.
18.3. – 19.3.2017 se je odvijala tekma svetovnega pokala G1 Belgija Open, kjer se Domen žal ni
prebil skozi prvi krog borb, da bi dosegel vidnejše rezultate.
Sledilo je 7. Evropsko prvenstvo za mlajše člane do 21 let v Bolgarski Sofiji od 6.4. – 9.4.2017. Slovenijo je zastopalo šest reprezentantov, iz našega kluba je tekmoval Domen Pirc v kategoriji do 74 kg.
V tej kategoriji je tekmovalo 33 tekmovalcev. Domen je v prvem krogu tekmovanja dobil za nasprotnika Rusa Artyukhova, ki je močno prevladal vse tekmovalce do finala in tako na koncu upravičeno
zasedel prvo mesto in tako Domna izločil iz nadaljnjega tekmovanja že v eliminacijskih borbah.
Mesec april se je reprezentančno zaključil s tekmo svetovnega pokala ranga G2, 2. President Cup v
Grških Atenah, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika Svetovne taekwondo zveze. Odvijala se
je kar štiri dni in sicer od 27.4. – 30.4.2017. To je bilo tekmovanje presežkov, na njem je sodelovalo
2182 tekmovalcev iz 51. držav, med njimi kar 14 prejemnikov olimpijskih medalj. Za Slovence je bilo
tekmovanje v znamenju razočaranj, saj nihče ni prišel više od izločitvenih borb. V Domnovi kategoriji ni bilo presenečenj, saj so med 58 tekmovalci do medalj prišli le borci, ki so na svetovni lestvici
uvrščeni do 10. mesta, Domen pa je trenutno na 93. mestu od skupno 738.
Na državnem nivoju je bil vrhunec dogajanja državno prvenstvo v tehniki, 22.4.2017 v Slovenskih
Konjicah. Podrobnejši rezultati tekmovanja v taekwondo tehniki še sledijo, smo se pa razveselili, da
smo klubsko dosegli skupno tretje mesto. 
Eva Štangar

TENIS KLUB AS

AŠIČ KOVAČ TOM ZMAGOVALEC ČLANSKEGA
TURNIRJA TZS

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Tom Ašič Kovač je zmagovalec članskega turnirja TZS, ki se je odvijal v Slovenskih Konjicah.
Tom je polfinalu premagal Topčič Gašperja iz
Velenja z rezultatom 6:4
6:2, v finalu pa Sotler
Matica iz Krškega, kateremu je celo, v teniškem
žargonu, » zavezal kravato«, saj ga je ugnal 7:5
6:0. Čestitamo!
Odlično so se naši tekmovalci odrezali tudi na poletnih državnih prvenstvih.
Bor Artnak je osvojil pokal za 3. mesto na državnem prvenstvu do 14 let, ki se je letos odvijalo na Ptuju.
Kljub odličnemu rezultatu
je imel Bor na tekmovanju
kar precejšnjo smolo, saj
se je ravno med četrtfinalno tekmo poškodoval, kljub
poškodbi je Dominko Sebastijana iz Maribora premagal
z rezultatom 7:6 7:6 in se je
uvrstil v polfinale in si tako zagotovil najmanj 3.
mesto. Žal pa so bile bolečnine naslednji dan
prehude in je moral polfinalno tekmo predati.
Boru vse čestitke za izjemno borbenost in dosežen rezultat! Bor tudi sicer zaseda 3. mesto na
slovenski teniški lestvici TZS do 14 let.
Na državnem prvenstvu do 18 let se je četrtfinale uvrstil Ašič Kovač Tom. Vstop v finale mu
je za las preprečil Nik Cmager, ki je za zmagal
7:6 4:6 6:3.
Veliko presenečenje je na državnem prvenstvu
do 16 let pripravila Pia Poglajen, Pia je namreč
v 2. kolu premagala 2. nosilko in eno od favoritinj za osvojitev naslova Aljo Belinger (Triglav
Kranj) in se tako uvrstila v četrtfinale.
Presenetil je tudi Jaka Tomažin, ki je na državnem prvenstvu do 14 let že v prvem kolu izločil
8. nosilca Tristan Flandra z rezultatom 2:6 6:3
6:3. To je doslej ena največjih zmag za Jaka
Tomažina v starejši kategoriji. Jaka je sicer nastopa še v kategoriji do 12 let, kjer zaseda trenutno 7. mesto.Jaka se je dobro odrezal tudi na
državnem prvenstvu do 12 let, kjer se je uvrstil
v četrtfinale, kjer je bil od njega boljši 2. nosilec
in tudi kasnejši zmagovalec Jaka Golob.
Enak rezultat je pri deklicah, uvrstitev v četrtfinale, je dosegla Rina Grošelj, ki sicer trenutno
zaseda 6. mesto na lestvici TZS do 12 let.

Tenis klub AS Litija bo v dneh od 27.6.2017
do 29.6.2017 gostil Odprto prvenstvo za
dečke do 14 let in vse ljubitelje tenisa vljudno vabimo na ogled tekem in spodbujanje
naših mladih as-ov !
Tekmovalni tenis – tuja tekmovanja
Nik Razboršek je nastopil na Futures turnirju
z nagradnim skladom 15.000$ v Brčkem (BiH)
a se je žal poslovil že v 1. kolu. Za odtenek je
bil boljši od Nika ukrajinski igralec Kalenichenko
Danylo, ki je zmagal 6:4 3:6 7:6.
Na turnirjih serije Tennis Europe do 14 let, za
evropsko teniško lestvico, je uspešno nastopil
Bor Artnak. Na turnirju 2. ranga v madžarskem
Pecsu se je uvrstil v četrtfinale, kjer je bil nato
od njega boljši 3. nosilec turnirja slovaški igralec Filip Zilkay. Bor je tudi tretji najvišje uvrščeni
slovenski tekmovalec na evropski teniški lestvici
do 14 let.
Rekreativni tenis – zimska liga
Zimska teniška liga 2016/2017 je končana in
dobili smo končne zmagovalce. V 1. Ligi je letos
najvišjo lovoriko, 1. mesto, osvojil Alojz Ašič (Kisovec), na 2. mestu je Alojz Smrkolj (Kisovec)
in na 3. mestu Uranič Denis (Izlake). Od predstavnikov domačinov je bil letos najvišje uvrščen
Štrus Dušan na 4. mestu, sledi mu Ahčin Aleš
na 6. mestu, pri čemer je potrebno omeniti, da
slednji zaradi poškodbe ni odigral vseh tekem.
V 2. ligi se je zmage in 1. mesta veselil Vidic
Darko, drugi je bil Praznik Marko in tretji Zapotnik Goran.
V 3. ligi je bil prvi Begič Jasmin, drugi Klopčič
Matej in tretji Podbregar Miloš, v 4. ligi pa je bil
najboljši Krištof Matej, sledil mu je Ravnikar
Matic, tretji je bil Bukovec Boštjan.
Vse pokale so dobitniki prejeli na tradicionalnem
Zaključnem turnirju zimske lige, ki je imel tokrat
številčno udeležbo. Turnir je osvojil Uranič Denis in si tako »nalepil« obliž na rano letošnjega,
zanj zgolj 3. mesta v ligaškem tekmovanju. Drugi na turnirju je bil Smrkolj Alojz, 3.-4. mesto pa
sta si razdelila Štrus Dušan in Kokalj Igor. Vsak
udeleženec turnirja je prejel tudi majico Tenis
kluba AS Litija.
Rekreativni tenis – ekipna zasavska
poletna liga
Tenis klub AS Litija je letos organizator ekipne
zasavske poletne lige. Prijavilo se je lepo število
ekip iz Zasavja in sicer ekipa TK AS Litija, ekipa
Izlake 1, ekipa Izlake 2, ekipa Trbovlje 1, ekipa Trbovlje 2 in ekipa Hrastnik. Ekipa TK AS Litija je na
prvem srečanju tesno izgubila proti ekipi Izlake 2.

20. JUBILEJNI KOŠARKARSKI VIKEND TURNIR VETERANK
IN VETERANOV‚ ‘SUBOTICA‘‘ 2017

Veteranke Subotice so tokrat pripravile že 20. tradicionalni košarkarski vikend turnir veterank in veteranov. Sodelovalo je skupno 29 ekip, od tega 16 moških in 13 ženskih v starostnih kategorijah 35
+ in 45 +, kamor smo bile vključene tudi veteranke Litije pod imenom‚ ‘Litijske koke‘‘. Odigrale smo
tri tekme, in sicer v petek proti domačinkam Kornjačam ter v soboto proti veterankam Nekem 8-nam
iz Budimpešte in Đaolicami iz Podgorice. Kljub dvema porazoma smo zadovoljne s prikazano igro
predvsem gledano z vidika starostnih razlik. Zelo razburljivo pa je bilo dogajanje na igrišču proti Mađaricam, ki je bilo tri četrtine dokaj izenačeno, v zadnji pa smo pod taktirko našega trenerja Perota s
hitro in predvsem borbeno igro povedle in vodstvo zadržale
do konca. Veselje po zasluženi zmagi je bilo nepopisno. Na
splošno gledano so bile vse tekme več ali manj razburljive,
polne lepih in atraktivnih akcij, še lepša pa so bila sproščena prijateljska druženja, kjer pa ni poražencev. Zaključek turnirja in podelitev pokalov sta potekala v čudoviti
mestni hiši, kjer nas je sprejela in pozdravila namestnica
župana občine Subotica. Vse pohvale je namenila domačim
veterankam, ki so resnično vložile ogromno truda, prostega časa in dobre volje v samo organizacijo in izpeljavo, ki
je v vseh pogledih uspela.
Sledile so zahvale in darila
ostalih ekip domačinkam,
podelitev pokalov za prva
tri mesta v vseh kategorijah,
priznanja posameznim priznanim bivšim športnikom ter sponzorjem,
za piko na i pa je zadonela skupna pesem vseh sodelujočih.Ta zelo zahteven mednarodni turnir poteka že 20. let, ekipe rade sodelujejo, poleg
tega se slišijo same pohvale, zato veterankam Subotice vsako leto z
veseljem priskoči na pomoč tako občina kot tudi ostali sponzorji. Tudi
Litjanke se pridružujemo vsem čestitkam za uspešno izpeljavo turnirja,
obenem pa se zahvaljujemo tako domčinkam kot ostalemu osebju na
prisrčnem sprejemu, gostoljubju kakor tudi druženju z vsemi ekipami.
Tokrat smo imele priložnost spoznati nove ekipe in že prejele ustna
povabila za gostovanje pri njih. Po skupnem kosilu in medsebojnimi
pozdravi smo se napotili vsaka ekipa proti svojemu domu. Kaj reči: leta
bežijo, turnirji se pa množijo.............. in priložnost, da poleg košarke
še naprej s ponosom promoviramo tudi naše mesto Litijo.
Vsa ta naša gostovanja pa so povezana ne samo s časom pač pa tudi
določenimi finančnimi sredstvi. Počaščene smo, da nam tukaj priskočijo na pomoč naši zvesti donatorji in sponzorji: Tampotisk Zlato Pavlica, Toneli, Mateja in Peter Rutar. Vsem se iskreno zahvaljujemo za vso
podporo, zaupanje v nas in naš trud ter enakovredno z njimi delimo vse
uspehe in izrečene pohvale, ki smo jih prejele in jih še vedno prejemamo za dolgoletno in vztrajno košarkarsko dejavnost.
Kljub dolgi poti do Subotice in nazaj je potovanje hitro minilo, saj je
bilo razpoloženje vseskozi veselo, vožnja pa prijetna in predvsem varna, za kar pa sta poskrbela naša super šoferja Petra in Peter, ki pa
sta imela še dodatno nalogo: Petra kot igralka in Pero kot trener. Obe
nalogi sta z odliko opravila in vse akterke se jima za uspešno izvedeni
dvojni vlogi iskreno zahvaljujemo. 
Veteranke Litije.

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-eckart metodi
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Povzetek trenutnih
dejavnosti MDI
Litija-Šmartno,
socialno podjetje

Društvo poleg svoje red
ne dejavnosti, pod okriljem socialnega podjetja,
uspešno opravlja svoje
storitve, predvsem na področju urejanja okolja (vzdrževanje otroških igrišč, parkov, zelenic, parkirišč …) in čiščenja stanovanjskih in
poslovnih prostorov. Pri tem imamo še nekaj
zmogljivosti in iščemo nove naročnike.

Brezplačna informativna
pisarna

V Društvu deluje brezplačna informativna pisarna, v kateri je na voljo svetovalka, ki nudi
pomoč in informacije na več področjih: pravno-informativno pomoč na socialnem in invalidskem področju, psihosocialno pomoč, pomoč
na področju zaposlovanja itd. Pomoč je brezplačna in je namenjena socialno ranljivejšim skupinam prebivalstva (invalidi, starejši, brezposelni itd.), ki potrebujejo pomoč,
zaradi težkih okoliščin ali socialne stiske v
kateri so se znašli.
V procesu pomoči sodelujemo tudi z vsemi javnimi in strokovnimi službami v občini Litija in
občini Šmartno pri Litiji ter Osrednjeslovenski
ter Zasavski regiji.
Poleg zagotavljanja teh storitev je poseben poudarek namenjen tudi aktivnostim za osveščanje socialno ranljivejših skupin prebivalstva in
širše javnosti o problematiki invalidov.
Za vsa vprašanja in informacije glede svetovalne pisarne, smo vam na voljo v času uradnih
ur, ki so v: PONEDELJEK od 9. do 12. ure, SREDA od 8. do 11. ure ter vsako prvo sredo tudi
popoldan od 14. do 17. ure ter v PETEK od 8.
do 12. ure. Oz. tudi na telefonski številki: 01/
8981 – 284 ali 031- 676 -768 oz. preko elektronske pošte: drustvo.inv.litija@siol.net

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE

Festival skupnosti

Vabimo vas, da nas obiščete na FESTIVALU
SKUPNOSTI, ki bo potekal v soboto 17. 6. 2017
od 9. do 13. ure, na ploščadi pred Mestnim muzejem na Cesti Komandanta Staneta v Litiji. Na
stojnici se bo s svojimi izdelki predstavilo tudi
naše društvo.
Obiščite nas in si oglejte unikatne izdelke, ki
jih naše članice v okviru ustvarjalnih delavnic
izdelujejo iz različnih materialov.

Tradicionalno srečanje
invalidov

Tudi v letošnjem letu organiziramo že tradicionalno srečanje invalidov Občin Litija in Šmartno pri Litiji, v soboto, 24.6.2017 ob 13. uri pri
Ribiškem domu v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem invalidom, njihovim partnerjem ter spremljevalcem. S takšnim
medsebojnim druženjem ob dobri hrani, pijači
in dobri glasbi, vsako leto ohranjamo vključenost invalidov v družbenem okolju in hkrati
prispevamo k izboljšanju kvalitete življenja.
Obenem pa krepimo tudi medgeneracijsko povezovanje prebivalstva v obeh lokalnih skupnostih in širšem družbenem okolju.
Srečanja se vsako leto udeleži preko 100 udeležencev, od tega več kot 80 članov invalidov
in njihovih svojcev oz. spremljevalcev. Pozabiti pa ne smemo tudi na vse prostovoljce,
brez katerih bi srečanje težko izvedli. Lepa
popestritev srečanja pa je tudi bogat srečelov, katerega sredstva bomo tudi v letošnjem
letu namenili za dokončanje Novega doma
invalidov.
Tisti, ki se še niste prijavili in bi si želeli preživeti sobotno popoldne v dobri družbi, se prijavite
v društveni pisarni. Prireditev bo v vsakem vremenu, zato lepo vabljeni, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.


MDI Litija-Šmartno, so.p.

PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA

Novice iz Planinskega društva Litija.

Izleta na Macno v Avstriji se je 6.5.2017 udeležilo 30 članov sekcije Sokol. Iz na
skoraj tisoč metrov visoko ležeče vasice Zavrh (Hintergupf ) nad dolino Roža so se
najprej povzpeli do romarske cerkvice sv. Ane. Strme skalnate stene Turnov so bile
polne cvetočega avriklja, nekateri pa so videli tudi kuro divjega petelina in jelena. 13.5.2017
je sekcija »Sokol« opravila izlet po Dolenjski od Mirne peči na Golobinjek in Frato. Izleta se je
udeležilo 22 pohodnikov, ki so uživali v prelepi in bogati naravi Dolenjske. 20.5.2017 so Kojoti
(sekcija Sava) organizirali izlet na Polhograjsko Grmado. Kljub neobetavni vremenski napovedi
se je izleta udeležilo 20 pohodnikov. »V tretje gre rado«, pravi ljudski pregovor. Sokoli so imeli
že tretje leto načrtovan pohod na Kočevski Krokar, ki je ena izmed kontrolnih točk kočevske
poti. Izlet 20.5.2017 je uspel in se ga je udeležilo 22 pohodnikov. Pohoda na Vrtaško planino
se je 27.5.2017 udeležilo 29 članov planinske sekcije Sokol. 12 se jih je povzpelo še na Vrtaški
vrh. V soboto 4.6.2017 se je sekcija »Sokol« z 23 člani udeležila pohoda »Od češnje do češnje«
v Goriških Brdih. 13. pohod je bil na novo trasiran, dolg je 11.3 km in poteka med vinogradi in
sadovnjaki. Domačini se niso jezili zaradi obiranja češenj, le proti lomljenju vej je bilo napisanih
precej obvestil. Med potjo so jim nudili osvežujoče napitke, češnje in peciva raznih vrst, na koncu
pa so dobili še malico, darilo in spominsko majico.
Načrtovani izleti in akcije v juniju in juliju 2017: 17. 6. 2017 – Dan slovenskih planinskih doživetij
(sekcija Sokol, družinska sekcija); 24. 6. 2017 – Lučki Dedec, Ojstrica (sekcija Sokol); 24. 6.
2017 – Porezen (sekcija Sava); 1. 7. 2017 – Račka vrata (sekcija Sokol); 15. 7. 2017 – Bjelolasica
(sekcija Sokol); 22. 7. 2017 – Peč (sekcija Sava); 22. 7. 2017 – Dleskovec (sekcija Sokol); 31. 7.
in 2. 8. 2017 – Kriški podi, Razor (sekcija Sokol). 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

SPODBUDEN ZAČETEK SEZONE TENISA V KRESNICAH

Eden od načrtov v sklopu obeležja 25 letnice delovanja tenisa na Špitalu v Kresnicah je bila tudi širša
predstavitev dejavnosti. Poudarek je bil na vključevanju najmlajših. V ta namen smo v mesecu maju v
dveh zaklučkih tedna pripravili dan odprtih vrat. V sodelovanju Osnovnih šol Kresnice, Jevnica, Hotič
in Vače, smo ponudili možnost preizkusa igranja tenisa. Pod vodstvom Mateja Bajdeta in vaditelja
Nika Poglajna se je zbralo kar 65 mladih
udeležencev. Na tej osnovi smo tistim,
ki si želijo več osnovnega teniškega
znanja ponudili možnost sodelovanja v
10 urnem tečaju za začetnike. Trenutno
se tečajev udeležuje 14 znanja željnih
mladcev.
Začela je tudi že tradicionalna rekreativna teniška liga starejših kategorij. Tudi
tu je udeležba nad pričakovanji. V obe
kakovostni ligi je prijavljenih 26 igralcev.
Vsem podpornikom dejavnosti na Špitalu se tudi ob tej priliki zahvaljujemo.
Poleg opisane športno rekreativne dejavnosti na teniških igriščih, prostor,
ki zaokroža športni park nudi odlične
možnosti za različna druženja (osebna praznovanja, družabna srečanja,
...). Poleg naravne sence uporabniki
prostorov lahko druženje popestrijo s
tenisom, namiznim tenisom, badmintonom, ročnim nogometom in drugimi
priložnostnimi igrami. Za ponudbo hrane in pijače je na voljo najem poplnoma opremljenega gostinske lokala. Za
morebitne rezervacije se priporočamo na tel.: 051 376 094, Klemen, ali
041 436 655 Miro 
Miro VIDIC
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SLIKARSKA POT
ODPRTA

društva LILA je odprta do
15. septembra 2017.

Poteka v starem delu Litije v 21 zgradbah: Optika Manja, Slivna -Tekstil, Urarstvo Big Ben,
Cool - Line, Mestni muzej, Centromerkur, Foto
format, Slaščičarna Gimi, Butik Seven § Eleven,
Sadje in zelenjava, Cvetličarna Ciklama, Salon
pohištva Javor, TIC Litija, KLIŠE, Terca, R. Voje,
KGZS izp. Litija, DBS, Lekarna Litija, P. Gorenc
in zaključi v galeriji ART CAFFE. Srčna hvala
vsem ustvarjalcem in lastnikom izložb, ki sodelujete v prebujanju mestnega jedra.

PROJEKT EX TEMPORE 2017, posvečen 150. obletnici rojstva Petra Jereba, je
društvo v sodelovanju z OI JSKD organiziralo
v soboto, 27. maja, v starem mestnem jedru
Litije. Sodelovali so slikarji, kiparji, fotografi iz
štirih občin: Litija, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in
Trebnje.
PRAZNIKU V POZDRAV je tradicionalna razstava, ki jo LILA posveti občinskemu
prazniku. Odprta je bila 12. junija v avli občine
Litija. Razstavo je predstavila Joža Ocepek, v
kulturnem programu pa je nastopilo ŽPD Mavrica DU Litija, ki ga vodi Marjana Kolar. Razstavlja 27 udeležencev ex tempora 2017, na
razstavi jenih je 32 umetniških del. IO JSKD je
podelila tri nagrade: Danijela Kunc (1. nagra-

da), Marjeta Mlakar Agrež (2. nagrada), Marija
Urankar Murn (3. nagrada). Razstava bo odprta
do konca junija.
RAZSTAVLJAJO: Lavra AMBROŽ, Nubia ANŽEL,
Tea BERNIK, Miroslav DEBELAK, Karmen FARKAŠ, Darja GREGORČIČ BERNIK, Marija HAMERŠAK LAVRENČIČ, Gabrijela HAUPTMAN,
Jelka JANTOL, Tanja JESENŠEK, Roman KOVAČIČ, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ,
Tatjana MARTINČIČ POGLAJEN, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK, Tilen PERKO, Sonja
PERME, Karel PODKRAJŠEK, Jože POTOKAR Cvrčo, Sabina SLANA CVIKL, Marija SMOLEJ,
Pavel SMOLEJ, Marija MURN URANKAR, Anita
VOZELJ, Jelka ZAJC, Roža ZORC.

ZLATA PALETA 2017

Četrta tematska razstava za zlato paleto je bila
fotografija in kiparstvo. Društvo je oddalo 13
del, na razstavo jih je bilo uvrščenih šest. Izbrani avtorji so: Roman Kovačič, Aleksander
Lavrenčič, Sonja Perme, Jože Loc, Marjeta Mlakar Agrež, in Andrej Hostnik.
Kdo bo dobil certifikat kakovosti, bo znano na
odprtju razstave, ki bo 29. junija v Nazarjih.

POČITNICE SO TU

Tudi v počitniškem času bodo člani društva
LILA aktivni, udeležili se bodo Tabora slovenskih ljubiteljskih likovnikov, ki bo 2. Julija v starem trgu pri Ložu. Dokončali bodo še izdelke
za temo ISKANJA, ki je zadnja razstavo zlate
palete 2017.

KEGLJAŠKI KLUB

LITIJSKI KEGLJAČI TUDI PO KONCU SEZONE
NE POČIVAJO…

… naši najmanjši predstavniki so namreč aktivni skozi vse leto, saj se udeležujejo turnirjev
v sklopu Državnega prvenstva za pionirje in
pionirke. Najboljši seštevek kegljev po sedmih
turnirjih določi zmagovalca v vsaki kategoriji.
Četrti turnir je v maju potekal ravno v Litiji,
udeležilo pa se ga je 135 otrok iz vse Slovenije. Pri dečkih je naš najboljši predstavnik Vid
Ponebšek (III. kategorija – letnik 2004, 2005),
ki je v Litiji dosegel najboljši rezultat v svoji
kategoriji ter je po štirih odigranih turnirjih na
tretjem mestu. Pri deklicah je naša najboljša
predstavnica Doris Domič, ki je v II. kategoriji
deklic na trenutnem 6. mestu.
Prav tako v maju (27. in 28. maj) so se najmlajši predstavniki kegljanja iz Slovenije pomerili
v dvojicah. Naša najboljša dvojica sta bila Vid
Ponebšek in Alex Konjačič, ki sta v 4. kategoriji
tekmovanje zaključila na 7. mestu.
17. 4. so se mladinci
zbrali v Kamniku na
Državnem prvenstvu
za mladince. Vse do
finala se je uspelo priboriti Klemnu Ivančiču, kjer je po tesnem
dvoboju s predstavnikom iz Adrie, končal
na 2. mestu in si s
tem prislužil naslov
državnega podprvaka v sprintu. Tomaž
Ivančič je tekmovanje
zaključil na 6. mestu,
Kristjan Ponebšek pa
na 22. mestu.
Od najmlajših predstavnikov pa preidimo

do najstarejših predstavnikov kegljanja. Konec
aprila je v Celju potekalo Državno prvenstvo
za veterane. Litijo je zastopalo 5 tekmovalcev,
najboljši rezultat je dosegel Janez Dobravec, ki
je v III. skupini dosegel 6. mesto s 538 podrtimi keglji.
V septembru se ponovno začnejo tudi ligaška
tekmovanja. Litijske kegljačice bodo sezono
letos začele v 1.A ligi, kamor so se prejšnjo
sezono uspešno uvrstile. 1. moška ekipa prav
tako nastopa v 1.A ligi, druga moška ekipa pa v
2. ligi vzhoda. Vljudno vabljeni na ogled tekem
vsako soboto na litijsko kegljišče.
Konec avgusta se ponovno pričnejo treningi za
naše najmlajše predstavnike kegljanja. Vljudno
vabljeni vsi novi člani - če bi želeli, da tudi vaši
otroci pričnejo trenirati kegljanje, se obrnite
na Milana Planinška – telefon 040 845 789.
KK Litija2001

PRODAJA in SERVIS skuterjev SYM
AVTO BENČIČ JEVNICA
Jevnica 72, 1281 Kresnice

GSM: 041 77 66 33
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DRUŠTVA

KORK LITIJA

Hvala vsem, ki pomagate

RK je humanitarna organizacija, katere vloga je v
današnjem kapitalističnem prostoru čedalje bolj
zaželjena.
V soboto, 20. 5. 2017, so krajani občine Litija, ki so
se znašli v nakupovalnem centru trgovskega podjetja MERCATOR, pomagali zbirati hrano, da smo mi
lahko darovali tistim, ki so pomoči potrebni. Prostovoljci RK iz KORK-a Dole, kakor tudi prostovoljci
iz sosednje KORK Gradišče, so sodelovali v akciji
SOSED SOSEDU SOSED, ki poteka v okviru RKS.
V trgovini Supermarket v Litiji so pozdravljali kupce s povabilom »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«
Bili so zelo uspešni, saj se je zbralo precej hrane,
ki je bila razdeljena pomoči potrebnim na območju
obeh Krajevnih organizacij RK. Zares plemenita akcija našega najboljšega soseda, ki je ob zavzetem
delu sekretarke ga. Danice Sveršina in številnih
prostovolcev,
pomagala, da
so dobrine, kot
so hrana in higienski pripomočki, prišli v
prave roke.
Poleg že omenjene akcije so
v KO Rdečega
križa Dole pri
Litiji uspešno
opravili že polovico zastavljenega programa za leto 2017.
26. 3. 2017 je bil izveden volilni zbor članov. Vsi
dotedanji člani so se odločili za ponovno kandidaturo in bili tudi soglasno izvoljeni za naslednje štiri
letno mandatno obdobje. KORK Dole sestavlja 12
članski krajevni odbor, nadzoruje pa ga tri članski
nadzorni odbor. Že tretji mandat odbor uspešno
in prizadevno, z veliko mero sočutnosti vodi predsednik g. Jože Lušina. Vsi člani v krajevnem in

KORK BREG

Na Bregu pri Litiji po novem defibrilator

Da bomo v primeru srčnega zastoja v
prihodnje ustrezno opremljeni tudi v naši Krajevni skupnosti, smo s Krajevno skupnostjo Breg-Tenetiše v lanskem letu pričeli akcijo zbiranja sredstev za defibrilator.
Sredstva so prispevala lokalna podjetja Lumenia, Kolesarski servis Vidic, Makplast, Predilnica Litija, Rudi

Turs, Kamnoseštvo Lah in Brušenje Šuligoj - Marjan
Šuligoj s.p.. Sredstva smo zbirali tudi s prodajo dobitkov na prireditvi Dan jagod in špargljev, ki jo vsako leto
organizira Društvo za razvoj podeželja LAZ. Poleg KS
Breg –Tenetiše so sredstva na pobudo dr. Jožefe Kežar
namenili še iz Zdravstvenega doma Litija, velik delež
pa so prispevali krajani sami s pomočjo
članarine, ki se steka na račun Krajevne organizacije RK Breg. Za električno napeljavo
in samo montažo so poskrbeli gasilci PGD
Breg. Najnovejšo pridobitev naše vasi smo
prestavili 21.5. 2017 ob Dnevu špargljev in
jagod s pomočjo utečene ekipe Prve pomoči RKS Območnega združenja Litija, ki
jo vodi Tanja Hauptman. Predajo naprave
v uporabo krajanom je z govorom pospremila podžupanja Občine Litija gospa Lijana
Lovše. Obiskovalci so se naučili nekaj novega, osvežili svoje znanje prve pomoči, predvsem pa izgubili nekaj strahu pred uporabo
AED aparata. Vsem, ki ste prispevali k nakupu te, za nas pomembne naprave se iskreno
zahvaljujemo. Posebej pa se za pomoč pri
organizacijipredstavitve zahvaljujemo RKS
Območnemu združenju Litija.
Za KORK Breg, Katarina Možina

nadzornem odboru se redno udeležujejo sej, ki
potekajo trimesečno, in uspešno opravljajo naloge prostovoljstva. KORK Dole šteje 510 članov, od
tega 58 mladih članov na podružnični šoli Dole.
V mesecu maju, ob Tednu Rdečega križa so obiskali vse člane v domovih v Tisju, Črni potok in v
enoti v Litiji ter v domu Loka pri Zidanem mostu.
V nedeljo, 4. junija 2017, prav na dan krvodajalstva, je bilo v dvorani na Dolah že tradicionalno
srečanje starejših članov in krvodajalcev. V kulturnem programu so nastopili mladi člani RK iz podružnične osnovne šole Dole, pevska skupina Izgnanci
in mladi glasbeniki ansambla TAKOJ.
Med programom je bilo v podmladek RK sprejetih
6 učencev 1. razreda, ki so prejeli člansko izkaznico, zloženko in skromno darilo.
Posebna zahvala je bila namenjena krvodajalcem.
Na srečanju so bila podeljena priznanja za večkrat
darovano kri. Prejeli so jih Martin Željko za 60 x
darovano kri, Miran Kotar za 20 x darovano kri in
Tomaž Zupančič za 10 x darovano kri.
V KORK-u Dole se že veselijo krvodajalske akcije,
ki bo letos ponovno, že šestič, organizirana na Dolah, 6. julija 2017, v OŠ Dole.
Prostovoljci iz KORK-a Dole in KORK-a Gradišče bodo na terenu pridobivali kandidate in OZRK Litija nudili vso potrebno pomoč, da bo krvodajalska akcija uspešno izvedena. Hvala vsem, ki pomagate.
Jožica Vrtačnik

Jesenje 24, 1281 Kresnice
Gsm: 031 531 494
E-mail: info@streha-gricar.si

ZAPOSLIMO ZANESLJIVEGA
IN MARLJIVEGA SODELAVCA!

Prenašala tiho bolečino si,
a pošle so ti moči.
Spokojno si zaspala
in od nas odpotovala.

Prazen je najin dom,
ker v njem tvoje ni bližine,
a v srcih pustil si
ljubeče nama spomine.

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

V SPOMIN

Z A H VA L A

V SPOMIN

ob slovesu, po hudi bolezni, ko nas je zapustila naša mama,
babica in prababica

9. junija je minilo žalostno leto odkar
si naju mnogo prezgodaj zapustil

MARIJA MAHKOVIC

JOŽE BOŽIČ
Dole pri Litiji.

12.8.1943 – 24.6.2016
iz Sp. Hotiča.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, prižigate sveče
in postojite ob njegovem grobu.

Hvala vsem, ki se jo spominjate in postojite ob njenem
preranem grobu ter ji prižigate sveče!

Vsi njeni

sin Matej, Dominika

Vsi njeni

9.5.1927 – 22.4.2017

ob izgubi moža, atija, dedka in pradedka

ALOJZIJA GOLOBA
1924 – 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in
sosedom iz CKS 5 za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala
gospodu župniku za lep obred in lepe duhovne misli.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustil nas je dragi sin, oče in brat

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 75. letu prenehalo biti
plemenito srce našega dragega moža, očeta, ata, brata in strica

DARKO TOKIĆ
10.9.1982 – 9.5.2017

JOŽETA MAJCNA
7.1.1942 – 2.5.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem
in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, denarno
pomoč, predvsem pa iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Jožetu Tomšiču za izrečene tolažilne
besede in lepo opravljen obred, pogrebni službi KSP Litija, Futsal klubu
Litija, vodstvu UEFE in Darkovim prijateljem za nesebično pomoč in
poslovilne govore.
Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali, pa ste
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom Grumove ulice,
planinskim in čebelarskim prijateljem, znancem in ostalim prijateljem
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Lepa hvala ge. Mili Grošelj in g. Lojzetu Kavčiču za izrečene poslovilne
besede. Posebna zahvala zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice
Trbovlje, zlasti primariju dr. Boštjanu Leskovarju in dr. Andreju Adamljetu
ter medicinskim sestram za nesebično pomoč in skrb v času bolezni.
Lepo se zahvaljujemo pevcem MePZ DU Litija in MPZ Polšnik za zapete
pesmi in trobentaču g. Žigi Toriju.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ste
nam stali ob strani.
Večno boš z nami v naših srcih dragi mož, ati in ata!

Vsi njegovi

Žalujoči vsi njegovi.

Vsi tvoji, ki smo te imeli radi.
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

MARIJA STRAUS

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…
Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.
(Paulenko)

Veš, da je vse tako kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši…

Z A H VA L A

Minilo je eno leto odkar nas je zapustila naša draga mama,
žena in stara mama

Ljubil si domačo zemljo in dom,
ko nedeljsko jutro je sonce vstalo,
tvoje utrujeno srce je zavedno zaspalo.

Praznina, neizmerna bolečina,
ki naj vsaj malo popusti,
ko solza v očeh zaiskri.
Stisk tople dlani, naj ogreje ti te žalostne dni.
Čeprav le beseda in stiski roke
za trenutek prežene bolečine te.

Z A H VA L A
ob boleči in nenadni izgubi našega moža, očeta in brata

GUSTIJA POŽUNA

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš

VIKTOR ZUPANČIČ
9.7.1933 – 3.6.2017

6.8.1969 – 16.5.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede in sveče. Hvala
trobentaču, KSP Litija in gospodu župniku za lep pogrebni obred in
vsem, ki ste našega Gustija pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala vsem, ki ste mu darovali cvetje in sveče, nam izrekali sožalja in ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem
iz Vač, pogrebcem, govorniku, prijateljem iz Kandrš za vso pomoč,
posebno pa Viliju Trdinu.

ANICA KUMER
20.8.1954 – 15.5.2017
Kresnice

Prišel je žalostni dan, ko si se za vedno poslovila. Tiho si odšla a žalost
je ostala, pa vendarle si tudi lepe spomine nam pustila, ko smo se še
skupaj veselili. V naših srcih za vedno boš ostala in za vse ti iskrena hvala. Bila si najboljša žena, mama in tudi babi, ki je bila najbolj
nasmejana, tašča, ki ji ni bilo para.

Pogrešamo te tisti, ki imela si jih rada, še posebej mož Janko,
hčerka Klementina, vnuk Žan in zet Matej. Počivaj v miru,
enkrat spet se snidemo, nasvidenje naša ANI.

V SPOMIN
Minevajo tri leta odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
mož, oče, ata, brat, svak in tast

MARJAN JERANT
23.5.1952 – 26.6.2014
iz Golišč.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu
in mu prižgete svečko – plamen spomina.

sin Boris

Vsi njegovi

Sonce šlo je za goro,
mrak je padel na zemljo,
pesem črička sliši se,
k večernem' počitku vabi vse.

ob boleči izgubi žene, mame, babice in tašče.

Majda Novak

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Jožica, sin Matej in brat Milan z družino

V SPOMIN

Življenje je minilo…
Spomine prelepe ti je pustilo,
ne pusti, da bi ugasnilo,
čeprav je minilo…

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in za veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(T. Pavček)

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka

V 84. letu strosti nas je zapustila draga žena, mama
in stara mama

IVANA KIMOVCA

Alojzija Ramovš

17.10.1933 – 15.5.2017

27.1.1934 – 26.5.2017
Strmec 16, Dole pri Litiji

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, se
mu poklonili v zadnje slovo. Hvala tudi vsem, ki ste nam stali ob strani,
izrekli sožalje in nam pomagali pred in po zadnjem slovesu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše.
Zahvaljkujemo se duhovniku Stanetu Kerinu za lepo opravljen obred,
g. Jožetu Ramovšu za poslovilne besede, pevcem in trobentaču.
Zahvala pa velja tudi osebju ZD Litija in Infekcijski kliniki v Ljubljani za
vso zdravstveno oskrbo. Hvala pogrebni službi Novak, ter vsem, ki ste
našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Ata, vedno boš ostal v naših srcih.

Vsi tvoji

Žalujoči vsi njeni
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NK JEVNICA-mlajši dečki PRVAKI 3. lige
MNZ Ljubljana 2016/2017

ZAKLJUČILA SE JE NOGOMETNA
SEZONA 2016/17

Mlajši dečki so že kolo pred koncem postali
prvaki v svoji skupini z 12 ekipami. Skozi celotno sezono so pod vodstvom trenerjev Kračan
Roka in Križaj Lovra zavzeto trenirali in igrali.
Na treningih je sodelovalo 31 igralcev, med
njimi tudi štiri dekleta. Povpečna prisotnost
na treningu je 22,5 igralca. S svojo pridnostjo
so zato dosegli kar nekaj odmevnih rezultatov
med njimi tudi zmagovalci lige v svoji skupini.
Za tako velik uspeh jim ČESTITAMO.
Mlajše selekcije U-11 in U-12 so končale z tekmami in zelo dobro sledijo svojim starejšim soigralcem. Tudi pri teh kar nekaj igralcev izredno
napreduje, pod okriljem trenerjev Flus Grega in
Grgić Tomija.
Naši najmlajši pa so tekmovali v skupinah in
uspešno zastopali barve kluba pod vodstvom
trenerjev Rozina Tilna, Brečko Jureta in Medved
Aleša.

Mladinska ekipa je pod vodstvom Maleševič
Damjana uspešno zaključila tekmovanje v sredini lestvice.
Članska ekipa pa je žal izpadla iz 3. lige center,
čeprav je kar nekajkrat pokazala obetavno igro
in z malo športne sreče bi bilo lahko precej drugače. Tako nas čaka igranje v MNZ Ljubljana,
kjer bomo napeli vse sile, da zopet osvojimo
vrh lestvice.
Ob zaključku NK Jevnica ČESTITAMO našim
igralcem in trenerjem za dosežene uspehe, se
ZAHVALJUJEMO našim donatorjem, podpornikom in prijateljem kluba za vse, kajti vaša
prisotnost in delo je tudi kamenček v mozaiku
uspehov.
Vsi, ki bi želeli našemu klubu pomagati na nadaljnji poti ste več kot dobrodošli, saj smo
prepričani, da skupaj zmoremo še veliko
več.

V zgodnjih petkovih urah smo odrinili proti
letališču, kjer nas je čakal polet proti Bruslju.
Kljub zgodnji uri so bili vsi člani ekipe dobre
volje in v pričakovanju kaj nas čaka na največjem mednarodnem turnirju v Belgiji. Znani so
bili naši nasprotniki v skupini, kjer smo poleg

Zanesljivo smo premagali tekmece iz Nizozemske in na vročem igrišču dočakali tudi tekmo z
Anderlechtom. Po prvih minutah 'tipanja' so na
naši fantje in dekleti otresli strahu in proti fizično superiorni ekipi prikazali verjetno najboljšo
tekmo v tej sezoni, ki so jo kronali z dvema
goloma in nobenega prejeli. Drugi
dan smo dobili vse prvouvrščene
ekipe iz prvega dela tekmovanja.
Izgubili prvo tekmo proti kasnejšim
zmagovalcem iz Francije in zmagali
po kazenskih strelih proti obema
belgijskima kluboma ter tako osvojili odlično drugo mesto izmed šestnajst ekip iz cele Evrope. Vsi umazani smo takoj po zadnji tekmi brez
medalj odhiteli na letališče, ker nas
je čakal polet nazaj domov, zato
smo se vsi še enkrat zbrali naslednjo soboto, kjer je našim nogometašem naknadno medalje podelil
župan Litije Franci Rokavec.
Med gostovanjem v Belgiji smo našim mladim
igralcem privoščili tudi dan sprostitve in smo
jih odpeljali v največji nizozemski zabaviščni
park Efteling. Za izvedbo projekta bi se zahvalili
vsem sodelujočim za pomoč ter podjetjem JUB
d.o.o., KGZ Litija, VBT d.o.o., Plut d.o.o., Ovijač
Jaka s.p., Godec Jurij s.p. in Prima tisk d.o.o.

NK Jevnica U13 na največjem nogometnem
turnirju v Belgiji

ekipe iz Walesa in Nizozemske dobili tudi najtrofejnejši belgijski klub Anderlecht. V soboto
nas je pričakala napovedana vročina, zato smo
pred tekmo odšli v slikovit samostan Tongerlo
iz leta 1130, da se ohladimo in zbistrimo misli.
Popoldne so se začele naše tekme in takoj smo
naleteli na trdoživega tekmeca iz Walesa, katerega odpor smo strli v zadnji minuti z golom.

Veterani na obisku v Beogradu in Velki Plani

Zadnji vikend v MAJU smo se veterani NK Jevnica odpravili na prijateljsko tekmo v Veliko Plano.
Prvi dan smo se ustavili v Beogradu si ogledali Dedinje in še nekaj znamenitost, ter prenočili v
starem delu. Doživeli smo tudi fantastično
nočno življenje v mestu.
Drugi dan smo nadaljevali pot v Plano, se
namestili v Etno selu in popoldne odigrali
nogometno tekmo z veterani FK MORAVA.
Rezultat je bil prijateljski. Zvečer so nas
gostitelji povabili na druženje z glasbo in
dobro hrano. Bilo je zelo lepo doživetje.
Tretji dan smo se po ogledu mesta vrnili
nazaj v Slovenijo.
HVALA VAM
Želimo vam lepe in tople počitnice in
ponovno videnje v sezoni 2017/2018.
Marjan Medved - Medo

ŠPORTNO DRUŠTVO MAISTER

Nogometna sezona 2016/17 se je zaključila v
soboto 3. junija in to uspešno za NK Kresnice.
ČLANI bi se z malo več sreče potegovali za vrh
lestvice vendar so poškodbe igralcev in kartoni
preprečili visoko uvrstitev. Zasedli so 6. mesto

v regionalni ligi kar je mesto več kot v zadnji
sezoni.
CICIBANI U-11, U-9 in U-8 so napredovali v igri
nogometa in razumevanje tega športa. Prihodnji leto bodo starejši in trenerjem bo lažje, da
jim prikažejo vse lepote te igre.
Prihodnjo sezono bomo tekmovali z ekipo
U-12, U-10 in U-8. Cicibani so za nagradno, da

so uspešno nastopali dobili novega sponzorja
T3-TECH, ki jih je opremil z novo osebno opremo. V nedeljo 11.6 bodo gostovali na Ptuju pri
Nogometne klubu Drava, kjer se bodo pomerili s svojimi vrstniki. Povabljeni so tudi, da se
udeležijo nogometna kampa v
Savudriji.
Pred nami je prestopni rok, ki
bo prenesel nekaj sprememb
v članski ekipi. Konec meseca
bo tudi seja UO kluba, ki bo
razpravlja o končani tekmovalni
sezoni, ter o prestopnem roku
igralcev.
Največji problem v klubu so
finance, zato se vodstvo kluba
trudi, da bi pridobili čim več
donatorjev in sponzorjev za delovanje kluba. Sredstva iz proračuna občine za financiranje športa v občini
kasnijo in to klubom dela veliko problemov, saj
tekmovalna sezona je končana, denarja pa ni
za pokrivanje obveznosti.
Na koncu sezone se zahvaljujemo vsem sponzorjev, donatorjem, trenerjem, drugim sodelavcem in staršem za delo in pomoč klubu.

NK Kresnice

KARATE KLUB KENSEI

Mednarodni turnir tradicionalnega
karateja Mostar 2017

Dne 29. aprila 2017 je v bosanskem mestu Mostar potekal 13. mednarodni
Karate turnir »Mostar 2017«. Turnirja se je udeležila tudi reprezentanca SZTK
(Slovenska zveza tradicionalnega karateja), ki je štela 17 tekmovalcev. Med
tekmovalci SZTK je bil tudi član iz našega kluba KK Kensei Matic Šifrer, ki je
dosegel odlično 3.mesto v kategoriji kata. Reprezentanca SZTK se je med klubi
in zvezami skupno razvrstila na 2. mesto. 
KK Kensei

27. Mednarodni Pokal Zgonik 2017

V nedeljo, 28.5.2017 je v sosednji Italiji v Zgoniku (Sgonico) potekal tradicionalni 27. KARATE POKAL ZGONIK 2017, ki ga je tudi letos organiziral karate
klub Shinkai iz
Zgonika.
Na tem mednarodnem turnirju je
tekmovalo preko 300 tekmovalcev iz Italije in Slovenije. Mednarodne tekme se je udeležilo tudi
7 tekmovalcev iz KK Kensei in
skoraj vsi so dosegli izjemne rezultate: Nina Požun (3. mesto kata,
3. mesto borba), Matic Šifrer (4.
mesto kata, 3. mesto borbe), Tristan Zore (1. mesto kata, 1. mesto
borbe), Rok Požun (3. mesto kata,
2. mesto borbe), Boštjan Zore (2.
mesto kata), Tjaž Zidar (2. mesto
kata). Tako so naši tekmovalci kljub maloštevilčnosti v skupnem seštevku osvojili kar 6. mesto izmed 20 klubov. Na tekmi je sodil tudi naš trener Gorazd Praprotnik. Vsem tekmovalcem
čestitke.
KK Kensei

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Končana rokometna sezona 2016/2017

V letošnji sezoni je v društvu treniralo in tekmovalo čez 80 rokometašic. Smo
eden redkih klubov v občini, kamor se lahko dekleta vključijo v kolektivni šport.
Rokometašice se na treningih seznanjajo s pravili rokometne igre in jih nadgrajujejo. Ker je rokomet kolektivni šport, se igralkam privzgaja tudi čut za medsebojno sodelovanje in pomoč,
predvsem pa pozitivne vrednote športnega obnašanja.
V pravkar končani sezoni smo imeli štiri ekipe, ki so tekmovale pod okriljem Rokometne zveze
Slovenije v državnem prvenstvu in dve ekipi mini rokometa.

PIKNIK ŠD MAISTRA

Prelepega sobotnega dne 27.05.2017 je na Spodnjem Logu odmevalo v smehu,
dobremu počutju in veselih ljudeh. Športno društvo Maister je ob zaključku uspešnega šolskega leta organiziral piknik za ‚Maistrovce‘ in njihove najbližje. Na igrišču športnega
parka Spodnji Log smo postavili dva napihljiva igrala za najmlajše, kjer so plezali, skakali, se lovili
in predvsem razvijali igro z vrstniki. Na voljo je bilo tudi štirikolesno vozilo, ki je navdušilo vse udeležence. Otroci so ga vozili v paru, samostojno ali pa s svojim staršem. Na nogometnem igrišču v
neposredni bližine smo
brcali žoge in jih ciljali
v gol. Preizkušali smo
boomerang a se kljub
mnogim poskusom ni
nikoli vrnil nazaj. Odrasli pa smo igrali Viking
kubb (vikinški šah), cilj
igre je podreti nasprot
nikove lesene kvadre.
V popoldanskem delu
smo se preizkusili tudi v
igranju odbojke na mivki, katero smo igrali v
paru, trojicah in četvorkah. Celoten dan je potekal sproščeno, povezano in predvsem prijetno. Takšni so bili komentarji
udeležence. Zdaj pa že planiramo nova srečanja in podvige, ki jih bomo izvedli v jesenskih dneh
letošnjega leta. Vsem članom hvala za podporo in dobro energijo.
Spremljajte nas na FB strani ŠD Maister ali pa nam pišite na sd.maister@gmail.com
Luka Sterle

V letošnji sezoni je članska ekipa tekmovala v 1.b državni rokometni ligi in tekmovanje končala na
4. mestu. Ekipi so se letos uspešno priključile mlajše igralke in si nabirale prepotrebne izkušnje,
ki jim bodo prav prišle v naslednjih sezonah. Ekipa kadetinje je letošnje prvenstvo končala na
7. mestu. V razigravanju za razvrstitev od 7. do 13. mesta so si dekleta na šestih tekmah priigrala
šest zmag. V enotni državni ligi so igrale starejše deklice, ki so si priigrale končno 6. mesto v
državnem prvenstvu. Mlajše deklice so na zaključnem turnirju tretjeuvrščenih ekip v predtekmovanju, sezono končale na devetem mestu. Pri mlajših kategorijah rezultat ni bil v ospredju,
saj so nekatere igralke letos sploh prvič spoznale rokometno igro. Mini rokometašice in mini
rokometaši pa so svoje pridobljeno znanje pokazali na nekaj turnirjih, ki so se jih tekom leta
udeležili.
Igralke sedaj čaka počitek, sredi avgusta pa se za starejše ekipe že začnejo priprave na
novo sezono. Več o našem delu si lahko prebere na naši spletni strani www.zrd-litija.si in na
FB strani.
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NEP R E M I Č N I N E
PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazid
ljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele).
Informacije: GSM: 031 630 931
PRODAM stanovanjsko hišo in 2 ha zemlje ob hiši,
17 km iz Litije v vasi Zglavnica 5, 1272 Polšnik. Informa
cije: Erjavec, GSM: 041 856 261 in Nesta d.o.o.,
Tel.: 01 898 11 56, GSM: 041 733 669.

PRODAM manjšo stanovanjsko hišo v kraju NOVA GORA
pri Gabrovki in manjše gospodarsko poslopje na parceli
1965 m2. Dostop po asfaltni javni cesti, zelo lep razgled
in sončna lega. Cena 105.000 EUR, oziroma po dogovoru. Vse informacije na GSM: 031 217 474.

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

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete,
čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance,
knjige in druge starejše
drobnarije, ki jih morda
ne potrebujete več.
 051 740 430

SEČNJA IN
SPRAVILO
LESA

Izvajamo sečnjo in
spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in
izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi
odkup na panju.
Gozdarstvo Primož
Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252
Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Zavarujte se pred vlomi
in bodite pozorni na
drzne tatvine!
Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš!
Bliža se čas letnih dopustov. Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od doma preverite,
ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas
ni (ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli,
ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod
predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken z
zavesami, polkni ali roletami. Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata,
primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne
naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od
vloma in prepreči drugo škodo.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj
pokličite telefonsko številko 113 ali najbližjo
policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec
lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki
so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega
dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte
po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite
policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih
predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.

Še vedno se na terenu z različnimi vozili pojavljajo potencialni storilci kaznivih dejanj Velikih
tatvin, izvršenih na posebno predrzen način iz
stanovanjskih hiš. Pri takšnih kaznivih dejanjih so žrtve predvsem starejši občani, ki jih
osumljenci pod pretvezo (odkup odpadnega
materiala, zaprošajo za vodo, čisto »navaden«
pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih predmetov ipd), zvabijo
iz hiše, tako da oškodovanec nima več nadzora
nad objektom in preusmerijo njegovo pozornost
s pogovorom. Medtem drugi storilec ali več, vstopi/jo v notranjost, od koder v večini primerov
odtujijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni opazijo šele več ur po
dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod
nadzorom osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v prostore
in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj
vzamejo s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na izgled oseb,
znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim so se
pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane
žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti policijo
na številko 113.
Danijel Stanojevič
Pomočnik komandirja PP Litija

nagradna križanka
21. ČRKA
ABECEDE

sestavil:

UČENEC
ABECEDE

15

Jože Vizlar številka: 199

AMERIŠKI
GLASBENIK
(FATS)

VRSTA
MORSKE
RIBE

BOJAN
ZUPAN

RAŽENJ,
ŽAR

NADALJE
VANJE
GESLA

HRT RUSKE
PASME

SLOVENSKA
PEVKA
PRODNIK

ŠTEFAN
ERŽEN
TINE
STROJAN

ŠPANSKI
NARODNI
JUNAK

SVETIŠČE
V MEKI

BIBLIJSKI
VELIKAN
PREBIVALEC
AMANA

01/898 41 37
12. ČRKA
ABECEDE

KRAJ PRI
RADOVLJICI

MOŠTVO,
EKIPA

ADOLF
KRAJŠE

BOKSAR
MUHAMAD

FINSKO JEZERO INARI

ZMLETA
PŠENICA
STARO
LJUDSTVO
V SREDNJI
AMERIKI

PREDMET
POGOVORA
JAGA

OKSIDIRANJE
ŽELEZA

ŠTEFAN
TOMAŽIN
STAR ČEVELJ
(LJUDSKO)

OSMAN,
TUREK

AVSTRIJSKA
SMUČARKA

PODZEMNI
HODNIK

JOSIP
IPAVEC

REŠETO
STARINSKO

VRSTA
PALME
(OREHI)

VINKO
ČOPAR

MOST NAD
CESTO

ITAL. PISATELJ
(UMBERTO)

DELI
ROKE

IRANSKO
LJUDSTVO

MUSLIMAN
SKO SVETO
MESTO
(ARABIJA)
KEMIJSKI
ZNAK ZA
KISIK

DUŠIK

SIBIRSKI
VELETOK

SLOVENSKI
NAMIZNO
TENIŠKI IGRALEC (ŽARKO)

...
DVA,
TRI

REPNO
LISTJE
LUKA NA
NOVI GVINEJI

FLOSI
MNOŽINA

BIKOBORSKI
VZKLIK

STARI DED

CITROENOV
OLDTIMER

ANA V
DALMACIJI
VAS V
OBČINI
ŠMARTNO

HUDOBEN
NAKLEP

EDVARD
ZAKOVICA
LJUDSKO

VRHOVNI
BOG V
EGIPTU

ORGANIZ.
JUŽNEGA
BALKANA

ŽVEPLO

NADALJEVANJE
GESLA

SLOVENSKA
NOVINARKA
(LADA)

Težje besede: REHTA, HOSP, LAE, KAABA, BORZOJ,
CID, ENAKIT
Izžrebanci križanke iz meseca maja 2017 bodo prejeli
knjigo LITIJA včeraj, danes, jutri avtorja Ivana Godca.
Nagrajenci bodo prejeli knjigo v Tiskarni ACO, Litija.

1. Metka Arh, Ulica Luke Svetca 5, Litija
2. Magda Bolte, Polšnik 34a, Polšnik
3. Jože Zalar, Graška c. 60b

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.7.2017 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Pobarvanko Doma Tisje. Nagrajenci bodo prejeli Pobarvanko
v Tiskarni ACO, Litija.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

KO SE SVOJIH KORENIN ZAVEMO!

Na dan državnosti na GEOSS-u navadno ni bilo javne prireditve. Odslej se bomo ob dnevu državnosti na GEOSS-u
spomnili svojih korenin in prireditev je tradicionalna. Lani smo
ob prazniku kulturne dediščine povabili Šavrinke www.vace.si/
narod.htm, Letos pa smo praznika združili. Naša etnologinja Anka
(moja ljuba ženkica) je namreč predlagala, da se na Dan državnosti svojih korenin zavemo, saj od tu vodi pot do rojstva naše
samostojne države. Zato bomo na GEOSS-u 25. junija 2017 ob 16.
uri gostili KUJNŠTNE PRLEKE. Komaj čakam!
Tudi pomnik GEOSS ima svoje korenine (sl.). Vidite trikotne plošče na tleh pomnika? To so slovenske korenine. Na njih so slovenske oznake za strani
neba. Na prirezanih vogalih pomnika so
pa mednarodne
oznake. Simbolika: iz
slovenskih korenin -enakovredno
- v skupnost vseh
narodov. Kako lepo! Korenine so tudi na zastavi
GEOSS-a (sl.). Plemenite, združevalne misli iz naših korenin plapolajo na vse strani neba.
Rad imam vse narode! (Prešeren je to povedal
lepše, jaz pa sem bolj direkten!)

Zvonček Norček

www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

juha, enolončnica,
solata in ostale jedi
iz menija malic
Cena malice:
4,90 EUR
Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

KUPITE – TAKOJ GRADITE!

V Litiji – Praprošče, ugodno prodam zazidljivo parcelo
na izrazito sončni legi, z že pridobljenim gradbenim
dovoljenjem in plačanim komunalnim prispevkom!
V bližini šola, gimnazija, vrtec, železniška postaja in vsa
ostala infrastruktura! Za informacije in ceno pokličite na
041-651-802 ali 031 693 330.

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

AKCIJA TEHNIČNIH TRGOVIN!
UGODNE CENE – KOLIČINSKI POPUSTI!

BALIRNA FOLIJA

Folija TENOSPIN 750

77,69 €*

GRADBENI MATERIAL

AKCIJA SIPOREKSA

* cena za paletni odjem in polno
boniteto članov KGZ Litija

Cement Lafarge

2,32 €

MODUL. BLOK

0,46 €

LESNI PELETI AKCIJA V JULIJU !!!

240€/tono Z DOSTAVO
*(cena z EKO takso)
*brezplačna dostava v Litiji in Šmartnem

AKCIJA ŽIVILSKIH TRGOVIN!
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

Zala Harmony 1,5 L

0,59 €

Lenor 930 ml

1,99 €

Oglje DOLE 3 kg

3,69 €

Sir EDAMEC (kg)

4,69 €

Narezek MDK 100 g

0,49 €

Podloga 180 cm

2,99 €

ZLATI hlebec (kg)

Mortadela Kraljica (kg)

Radler Union 0,5 L

Nutella ITA 1 kg

Olive polnj. 700 g

ARIEL W&C 2,6 kg

1,99 €

6,25 €

Natikači AMAZONAS
* v prodaji v TC Supermarketu

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

17,99 €*

6,89 €

2,19 €

Blazina ležalna

11,99 €

0,89 €

6,99 €

OGLJE uvoz 3 kg

2,29 €

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.30
Dobrodošli v
SOBOTA: 6.00-18.00
trgovinah KGZ Litija!
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

ULIČNA ČETVORKA V LITIJI

Točno opoldne 19/5-2017 so na Valvazorjevem trgu v Litiji maturantje in maturantke »Gimnazije Litija« in po 19 mestih v Sloveniji zaplesali ulično četvorko ob Starvssovi melodiji. Več
deset tisoč jih je skupaj z mladimi plesalci več kot v 30 mestih v sedmih državah sestavilo vse
slike četvorke, nato pa so se radostno zavrteli ob malce hitrejših ritmih. V Litiji so plesalci in
plesalke pod taktirko voditeljice Jane PUŠELJ iz plesne šole »Bolero« v prečudovitem sončnem
vremenu odplesali »četvorko« in navdušili nešteto staršev, dedkov in babic, ki so prišli bodrit
svoje vnuke in vnukinje, ki
je njihovo slovo od sred
nješolskih klopi pred maturo pospremilo nebo brez
oblačka. Letos so si prvič
četvorko ogledali najmlajši
iz vrtca Litija in ob zaključku tudi z nastopajočimi zaplesali.
(Upam, da bodo v naslednjem letu vzgojiteljice vrtcev pripeljale še več otrok
na tako lepo prireditev).
Vse navzoče je prisrčno
pozdravil župan občine Litija Franci Rokavec ter jim
zaželel obilo uspehov pri
opravljanju mature in nadaljnjem šolanju.
Hvala za prečudovito vreme, hvala vsem plesalcem in plesalkam, ki so po taktirki vaditeljice
odplesali ples in se poslovili od srednješolskih klopi. Pogled na Valvazorjev trg je bil prečudovit, ki je izžareval lepoto, mladost, spretnost, veselje in razigranost, poklon med plesalci in
plesalkami.
Prav gotovo se boste tega plesa spominjali za vedno, da ste v »Srcu Slovenije« v mestu Litija
odplesali prečudovito četvorko s svojim plesalcem. 
Ciril Golouh

IGRIŠČE PRI
OSNOVNI ŠOLI
LITIJA …..

Ob letošnjem občinskem prazniku
sta župan občine Litija g. Franci
Rokavec in ravnatelj OŠ Litija Podružnice s prilagojenim programom Peter Strle, tudi uradno odprla šolsko igrišče. Ob tej priliki
sta povabila prebivalce našega
mesta, da ga uporabljajo v času,
ko se ne izvaja osnovnošolski program.

…….
IN NA
STAVBAH

Občina Litija in JP
KSP sta obnovila
igrišče in uredila
park na Stavbah.
Izveden je bil nakup novega igrala, katerega so se
najbolj razveselili
otroci, ki prebivajo
v tem delu Litije.

