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novice iz občine litija

NACE SIMONČIČ SE JE
VRNIL V LITIJO

Ob stoletnici rojstva Naceta Simončiča je občina Litija postavila doprsni kip v parku nasproti
Mestnega muzeja Litija in se tako poklonila priznanemu in velikemu slovenskemu umetniku.

PODELITEV OBČINSKIH
PRIZNANJ OB 11. PRAZNIKU
OBČINE LITIJA

Občina Litija praznuje svoj občinski praznik 16. junija. Na
ta dan, leta 1981, so v Spodnji Slivni člani koordinacijskega odbora
na podlagi strokovne izmere, ki jo je opravil tedanji Geodetski zavod
RS, sprejeli celotni elaborat projekta geometričnega središča Slovenije (GEOSS), vključno z natančno izračunanimi podatki središča Slovenije. Določitev geometričnega središča RS v Sp. Slivni je izjemen
simbolni domoljubni projekt in združuje vse Slovence in Slovenke, od
leta 2008 pa združuje tudi vse občanke in občane občine Litija, ker
od tega leta ta dan zaznamujemo kot občinski praznik. Ob letošnjem
11.občinskem prazniku je župan Franci Rokavec podelil priznanja občine Litija:
Zlato plaketo Občine Litija je prejela Območna obrtno podjetniška zbornica Litija za 45 let organiziranega povezovanja obrtnikov
in podjetnikov.

Avtor kipa je akad. kipar Anže Jurkovšek.

(Več na 3. str.)

Praznovanje
Dneva državnosti
in Praznika
kulturne dediščine
Društvo za razvoj in varovanje
GEOSS-a bo tudi letos pripravilo
tradicionalno etnološko-kulturno
prireditev v središču srca Slovenije,
spet na prostem, pred pomnikom
GEOSS. V primeru slabega vremena
bo praznovanje potekalo v dvorani
Podružnične Osnovne šole Vače.
Vabimo Vas, da se nam pridružite

Priznanje župana so prejeli: Drago Poglajen za dolgoletno delo
na področju gasilstva, reševanja in zaščite, Prostovoljno gasilsko
društvo Breg pri Litiji za 100 let delovanja, Prostovoljno gasilsko
društvo Kresnice za 90 let delovanja, KUD Jevnica za 90 let delovanja, Prostovoljno gasilsko društvo Tihaboj za 80 let delovanja
Nogometni klub Jevnica za 60 let delovanja.

JEREBOVA PRIZNANJA 2018
V letu 2017 je minilo 150 let od rojstva skladatelja in organista Petra
Jereba, ki je prišel v Litijo leta 1887 in se zaposlil kot občinski tajnik.

V NEDELJO, 24. junija 2018,
ob 16. uri, pred pomnikom
GEOSS na Slivni.
(Več na 6. str.)

IZ VSEBINE …
RAZPISA IZ KMETIJSTVA
STRAN 2

Deloval je v mnogih kulturnih društvih in pustil velik pečat na glasbenem področju, predvsem zborovskem petju. V Litiji je v preteklosti
Zveza kulturnih društev Litija že podeljevala Jerebova priznanja za
dolgoletno delo in prepoznavne dosežke na področju ljubiteljske kulture, nazadnje leta 2008. Žal Zveza kulturnih društev ne deluje več
zato se je Župan občine Litija odločil, da bo imenoval komisijo za podelitev Jerebovih priznanj in tako na letošnjem občinskem prazniku
ponovno podeljujemo Jerebova priznanja, ki jih prejmejo:
Zlato Jerebovo priznanje Občine Litija prejmeta:
MARIJA SMOLEJ, za več lot 50- letno delovanje na področju
ljubiteljske kulture v občini Litija, predvsem na področju
slikarstva, literature ter prostovoljnega in mentorskega dela,
JOŽE SETNIČAR, za več lot 50- letno delovanje na področju
ljubiteljske kulture v občini Litija, ter za ustanovitev in vodenje
prepoznavne skupine Leseni rogisti.
Srebrno Jerebovo priznanje Občine Litija
prejme skupina Kulturnega društva Kresnice
LESENI ROGISTI za 20 let delovanja na področju ljubiteljske
kulture ter sodelovanja na kulturnih prireditvah po vsej
Sloveniji in tujini.
Bronasto Jerebovo priznanje Občine Litija
ANA TORI, za več kot 10 let delovanja na področju ljubiteljske
kulture v občini Litija, predvsem na področju zborovske glasbe.
BLAŽ KOKOVICA, LUKA HAUPTMAN PRIMOŽ KOKOVICA, MIHA
HRIBAR, ROK ZUPANČIČ, vsak posamezno za več kot 10 let
delovanja na področju ljubiteljske kulture v občini Litija,
predvsem na področju zborovskega petja.

(Več na 6. str.)

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA
IN DEKLET POLŠNIK
vas vabi v soboto,
21. 7. 2018, ob 15. uri

na 18. KMEČKI DAN
z naslovom

»Od zrnja do moke, mlin melje in melje…!«,
ki bo potekal na Kmetiji SREČKO SEDEVČIČ po domače
Pr'Kostaj, Velika Preska 9, 1272 Polšnik.
Prikazali vam bomo kako iz drobnega zrnja dobimo dobro moko in tudi
zabavnih iger ne bo manjkalo. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo.

Pripravile bomo bogato razstavo domačih dobrot in skupaj
z Ansamblom GROM ustvarili prijetno vzdušje.
Vzemite si čas in pridite k nam na vas. Luštno bo!
Vljudno vabljeni.

LITIJSKI TEK
STRAN 2

TAČKOV
FESTIVALSKI TEDEN
STRAN 8

DEJAVNI V
OŠ GABROVKA-DOLE
IN VRTCU ČEBELICA
STRAN 9

PREDPOČITNIŠKI
USPEHI ŠPORTNIKOV
STRAN 12, 14

VARNO NA MOTOR

STRAN 16
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
11. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 31/17) in Odlokom o proračunu
Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/18), objavlja naslednji

JAV N I R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV
S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2018
1. NAZIV IN SEDEŽ UPORABNIKA, KI DODELJUJE SREDSTVA
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija
2.	OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Litija za leto 2018 so za namen predmetnega javnega razpisa v okviru proračunske postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska
društva« zagotovljena sredstva v višini 15.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen
v tej točki javnega razpisa.
3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2018, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2018
za dejavnosti društva, izvedene v letu 2018.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva v
občini Litija, ki so lahko upravičena le do sredstev za svoje aktivnosti, izvedene
v letu 2018.
Upravičeni so naslednji stroški:
- stroški strokovnega izobraževanja,
- stroški promocijske dejavnosti,
- stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah ali tekmovanjih.
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala do 100 % njihove vrednosti,
lahko pa glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.
4. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki
morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
- sedež na območju občine Litija,
-	sedež izven občine Litija, če ima več kot polovica registriranih članov društva
stalno prebivališče na območju občine Litija,
-	sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Litija in se izvaja v interesu Občine Litija,
Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati oba naslednja pogoja:
-	imajo registrirano dejavnost na področju kmetijstva, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta društva oz. združenja,
-	so v primeru, da so bila pogodbena stranka Občine Litija v obdobju 2013-2017,
izpolnila vse svoje obveznosti do Občine Litija iz naslova javnega razpisa za
sofinanciranje društev s področja kmetijstva.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava izloči in se je ne ocenjuje po merilih.
5. MERILA
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje,
izbrali prejemniki sredstev, so:
Število članov s stalnim prebivališčem iz občine Litija
< 50 % vseh članov
50- do vključno 60 % vseh članov
60- do vključno 70 % vseh članov
70- do vključno 80 % vseh članov
80- do vključno 90 % vseh članov
90- do vključno 100 % vseh članov
Obseg in izvedbena raven na razpis prijavljenih dejavnosti
organizacija predavanja za člane društva
organizacija strokovnega predavanja za občane
organizacija samostojne prireditve, dogodka, razstave ipd.
izvajanje aktivnosti za promoviranje ekološkega kmetovanja
sodelovanje organizacije ali društva na prireditvi na območju občine
sodelovanje na prireditvi ali dogodku, katerega organizator je
Občina Litija (npr. podeželje v prazničnem mestu ipd.)
organizacija strokovne ekskurzije
organizacija tekmovanja ali udeležba na tekmovanju
izdaja publikacije
Skupaj največ
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Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, da se vrednost

razpisnih oz. razpoložljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih prijavljenim
društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj 60 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev,
ki zberejo več kot 40 točk, in sicer po naslednji formuli:
Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca = vrednost točke * število doseženih
točk s strani tega upravičenca

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in - če prijavitelj posluje z
žigom – tudi žigosani.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
- fotokopija temeljnega akta,
- dokazilo o registraciji društva,
-	seznam vseh članov društva in seznam članov društva s stalnim prebivališčem
v občini Litija,
- finančno poročilo in poročilo o delu društva za preteklo leto,
- letni program dela za leto 2018, ki mora biti finančno ovrednoten.
7. DATUM ODPIRANJA VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV
Odpiranje vlog bo potekalo dne 03.07.2018 in ne bo javno.
8. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija.
Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja
pozvalo k dopolnitvi. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil
pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter nato še strokovni pregled ter ocena vlog prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z
merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s
strani župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo oz. združenje v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
9. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Litija, soba 44 (II. nadstropje),
ali pa jo pošljejo po pošti. Prijave morajo biti predložene najkasneje 29.06.2018
do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, na sprednji strani pa z označbo »NE ODPIRAJ –
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2018«.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno
opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v
katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji in merili javnega razpisa.
10. ROK O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
dneva odpiranja prispelih vlog.
11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na Občini
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je
dostopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.
12. OSTALE DOLOČBE
V primeru naknadne ugotovitve, da društvo oz. združenje ne izpolnjuje pogojev
javnega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo prijavo.
OBČINA LITIJA, Župan Franci Rokavec

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija na podlagi prvega odstavka 8. člena Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko
obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) skladno z Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2018
(Uradni list RS, št. 9/17 in 29/18), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV
CESTNEGA TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH
KRAJEV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETU 2018
1. NAZIV IN SEDEŽ UPORABNIKA, KI DODELJUJE SREDSTVA
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija
2.	OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
V proračunu Občine Litija za leto 2018 so v okviru postavke »1123 Programi razvoja
podeželja« za namen predmetnega javnega razpisa (to je za pokrivanje operativnih
stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev) zagotovljena sredstva
v višini do 17.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico,
da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa.
3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je delno pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2018.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani za dejavnost tovornega transporta in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih
stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine
Litija v letu 2018. Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija
v letu 2018 in je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, in sicer v enkratnem znesku za celotno obdobje 01.01.2018
do 31.12.2018.
4. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da
opravljajo dejavnost cestnega tovornega transporta na območju občine Litija.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2016 – 2020, obenem pa ne sme biti podan katerikoli od izključitevnih razlogov
iz navedenega pravilnika.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se jo izloči
in se je ne ocenjuje po merilih.
5. MERILA
Do sredstev tega razpisa so upravičeni vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, katerih vloga bo skladna s predmetom tega razpisa in ki bodo izkazali, da so opravili določeno število kilometrov transporta v odročnih krajih na
območju občine Litija v letu 2018.
Merilo, na podlagi katerega se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje,
izbrali prejemniki sredstev oz. se bo zanje določila višina sredstev sofinanciranja, je število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega
transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2018.
S sredstvi tega razpisa se bo upravičencem sofinanciralo do 50 % upravičenih
operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine
Litija v letu 2018. Končna višina sofinanciranja bo odvisna od višine razpoložljivih
proračunskih sredstev.
Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu se izračuna na podlagi spodnje formule, pri čemer višina tako izračunanih dodeljenih sredstev posameznemu
upravičencu ne sme preseči 50 % višine upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2018, ki jo posamezni upravičenec izkaže v vlogi na razpis (v tem primeru je upravičenec upravičen
le do 50 % višine upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih
krajev na območju občine Litija v letu 2018, ki jo je izkazal v vlogi na razpis):
Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = višina vseh razpoložljivih sredstev za namen tega razpisa * število kilometrov s strani posameznega
prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine
Litija v letu 2018 / seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev na razpis
opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2018. Npr. :
- višina vseh razpoložljivih sredstev za ta namen = 17.000 EUR
-	število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega
transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2018 = 390 km
- seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev na razpis opravljenega
transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2018 = 458 km
Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = 17.000 EUR * 390 km
/ 458 km = 14.475,98 EUR.
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev pomoči na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in - če prijavitelj posluje z
žigom – tudi žigosani.
Vlogi mora priložiti naslednja dokazila in dokumentacijo:
-	odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra oziroma kopija veljavnega ustanovitvenega akta, iz katerega mora biti razvidna registracija za
opravljanje cestnega tovornega transporta,
-	dokazila, iz katerih bo razvidno, da prijavitelj opravlja tovorni transport na odročnih območjih na območju občine Litija v letu 2018,
-	seznam imen, priimkov in naslovov koristnikov tega transporta z navedbo območij oz. krajev, kjer se opravljajo storitve tega transporta, in višine mesečnih
stroškov tega transporta,
-	seznam lokalnih odročnih prog z navedbo lokacij (prog) in razdalj v kilometrih
ter številom prevozov letno, v zvezi s katerimi se izvaja ta transport.
7. DATUM ODPIRANJA VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV
Odpiranje vlog bo potekalo dne 03.07.2018 in ne bo javno.
8. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija.
Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja
pozvalo k dopolnitvi. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil
pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s strani prijaviteljev.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z
merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s
strani direktorja občinske uprave izdana odločba o višini odobrenih sredstev.
Zoper njo lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od njenega
prejema. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana lahko prijavitelj
vloži upravni spor v roku 30 dni od njenega prejema.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2018.
Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati dodatna pojasnila
in dodatno dokumentacijo, v kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti
in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
9. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV:
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270
Litija - soba 44 (II. nadstropje) ali pa vlogo pošljejo po pošti. Vloge morajo biti
predložene najkasneje 29.06.2018 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na
naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja in na prednji strani z označbo »NE ODPIRAJ - JAVNI
RAZPIS POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETU 2018« ter
naslovom: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno
opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v
katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji in merili javnega razpisa.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz te točke razpisa, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
10. ROK O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
dneva odpiranja prispelih vlog.
11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na sedežu
Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija
je dostopna tudi na občinski spletni strani www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.
12. OSTALE DOLOČBE
V primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija kadarkoli zavrne in izloči njegovo prijavo.
OBČINA LITIJA, Župan Franci Rokavec

LITIJSKI TEK 2018

Na Litijskem teku 2018 v soboto 9. junija je sodelovalo več kot
700 tekačev. V najdaljši preizkušnji, teku na 10 kilometrov do
gradu Pogonik in nazaj so tekači tekmovali v osmih kategorijah.
Najhitrejša sta bila Miran Cvet in Eva Zorman. Na ekipnem teku
za prehodni občinski pokal je bila najhitrejša ekipa Športnega
društva Maister.
V zelo številčnih skupinah učencev druge in tretje triade so bili
najhitrejši: druga triada Žiga Elsner in Eva Rozina, tretja triada Nik
Okorn in Lana Cizerle. Pokal najhitrejše šole je osvojila Osnovna
šola Litija. Rezultati in fotografije teka so objavljeni na http://
sport.zkms-litija.si/tek/.
Najmnožičnejše so bile letos skupine tekačev katerih rezultatov
ne merimo. Na promocijskem družinskem teku predšolskih otrok
je sodelovalo več kot 180 otrok. Teklo je več kot 140 otrok, ki obiskujejo prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole. Na spominskem
Tajinem teku je sodelovalo več kot 90 tekačev.

Start dečki - prva triada

Litijski tek je s svojo šesto zaporedno ponovitvijo postal eden izmed srednje velikih tekov v Sloveniji. Za tek in športe v naravi navdušuje številne mlade, zlasti na območju občin Litija in Šmartno
pri Litiji. Vse več je tekačev tudi iz drugih krajev Slovenije, vsako
leto gostimo tudi nekaj tujcev. Tek povezuje lokalno skupnost s sodelovanjem športnih društev pa tudi društev, ki delujejo na področju kulture, varovanja zdravja in medgeneracijskega sodelovanja.
Številne obiskovalce prireditve navdušujejo tudi navijaške skupine
različnih organizacij, katerih sodelavci ali člani sodelujejo na teku.
Povezuje tudi gospodarske subjekte v občini. Zahvala za podporo gre predvsem sponzorju Litijskega teka 2018 Avtotehni Vis in
Mahkovic, Spodnji Log in številnim donatorjem. Izvedbo programa je letos omogočilo tudi sofinanciranje Fundacije za šport.
Tek šestič zapored organizira Javni zavod za kulturo mladino in
šport Litija kot eno osrednjih prireditev ob prazniku Občine Litija. Zavod se za sodelovanje pri izvedbi zahvaljuje številnim prostovoljcem, pedagoškemu kadru osnovnih šol in vrtcev v Litiji in
Šmartnem pri Litiji, društvom in številnim drugim, brez katerih Litijskega teka 2018 ne bi bilo. Nasvidenje na Litijskem teku 2019.
ZKMŠ Litija – enota za šport

Zaključena je gradnja opornega zidu pod Grbinsko cesto, ki jo je
izvedlo JP KSP Litija, financirala pa Občina Litija.

Cestno gradbeno podjetje Novo mesto je v začetku meseca
junija, v okviru rednih vzdrževalnih del, izvedlo preplastitev odseka regionalne ceste Spodnji Hotič – Vače v dolžini 615 m in
regionalne ceste Moravče – Klanec – Gabrovka v dolžini 300 m.
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Dan jagod in špargljev
na Bregu pri Litiji - 27. maj 2018

Na sončno nedeljo 27. maja 2018 je Društvo za razvoj podeželja LAZ organiziralo tokrat že 10. tradicionalno prireditev Dan jagod in špargljev na Bregu pri Litiji. Kot se za mesec
maj spodobi smo se zbudili v čudovito sončno jutro. Vreme
nam je bilo tokrat naklonjeno, saj smo imeli prijetne temperature in veliko sonca. Razveselili smo se velikega števila obiskovalcev, saj se o
Dnevu jagod in
špargljev govori, kot o prireditvi na kateri so
izvrstno pripravljene jedi iz špargljev in sladice iz jagod.
Na prireditvi je bilo lahko opaziti številne lokalne
obiskovalce, razveselili pa smo se obiskovalcev iz
vse Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, Velike Britanije
in Rusije. Za obiskovalce prireditve smo pripravili
različne jedi iz špargljev kot so špargljeva frtalja,
šparglji s slanino, šparglji s krompirjem, slanino in mladim sirom, ki smo ga dobili na sosednji
domačiji Paternoster. Članice društva za razvoj podeželja Laz so se potrudile s peko domačih
sladic iz jagod, tako, da so se stojnice
šibile pod okusno pripravljenimi roladami, biskviti, brez glutenskim pecivom
iz jagod… Poskrbeli smo tudi za naše
najmlajše, saj smo otrokom, pa tudi
odraslim ponudili več vrst palačink.
Najbolj priljubljene so bile palačinke z
lešnikovim namazom in jagodami. Poskrbeli smo tudi za zveste mesojedce,
saj so lahko izbirali med jedmi iz žara.
Na prireditvi so obiskovalci lahko kupili
tako jagode, kot tudi šparglje.
Na prireditvi je bilo moč videti izdelke domače obrti, saj smo povabili rokodelce iz bližnje in daljne okolice. Tako smo lahko občudovali lične
drobižnice, domača mila, krpanke, izdelke iz lesa, domače čaje,
soli, olja, ovčje sire. Vsi izdelki so se lahko kupili.
Za dobro voljo obiskovalcev, pa tudi organizatorjev sta poskrbela
člana Litijskega odmeva. Za otroke je bilo poskrbljeno v organiziranem otroškem kotičku, kjer so otroci lahko igrali košarko, igre z
žogo. Ko so se le tega naveličali, pa so lahko risali in ustvarjali.
Sosednja domačija Paternoster pa je odprla vrata svoje domačije
vsem obiskovalcev. Obiskovalci so si lahko ogledali slovenski čebelnjak in življenje čebel. Za tiste lačne so pripravili odojka na žaru.
Organizatorji Dneva jagod in špargljev smo bili z obiskom izredno zadovoljni in se že veselimo prihodnjega leta, ko pričakujemo še večje število obiskovalcev in še bolj sladke jagode in sveže
šparglje. 
Se vidimo!

Ob 100-letnici rojstva lutkarja, igralca in režiserja

Stezice Naceta Simončiča

Lutkar in igralec Nace Simončič je bil rojen 8. junija 1918. Usoda ga je iz Litije ob pričetku druge
svetovne vojne ponesla po nepredvidljivih in zanimivih poteh – dano mu je bilo stopiti na gledališke
deske, ustvarjati v lutkovnem gledališču, nagovarjal pa nas je, seveda preko svojega Kljukca in
Tačka, tudi s televizijskih ekranov. Nace je s svojim talentom povsod odpiral srca publik, predvsem
pa je ostal iskren, preprost in dober človek, ki je najbolj cenil pozornost in odkritosrčnost svojega
najljubšega občinstva – otrok.
Občina Litija mu je ob
100-letnici rojstva v
spomin postavila doprsni kip, ki ga je izdelal
akademski kipar Anže
Jurkovšek. Muzajoč
in iskriv Nace se je
vrnil v Litijo, ki ga
je vedno rada sprejemala, ob odkritju
kipa je spregovoril
likovni kritik in umetnostni zgodovinar
Iztok Premrov, na Nacetov življenjski moto:
Kdor je v srcu mlad, je bogat, se je v besedah navezal župan Franci Rokavec, s pesmijo
so ga pozdravile pevke Učiteljskega zbora KUD
Litus, kip pa je odkrila hči Maruša Cerar.
Kulturne ustanove, ki organizirajo Tačkov festival, festival radovednosti, ki ga je navdihnil Nacetov Taček, so pripravile spominsko kulturno
prireditev ob 100-letnici lutkarjevega rojstva.
Dvorano kulturnega centra v Litiji je za dobro
urico prevzel Nace Simončič in nas popeljal
skozi svoje življenje.
Z njegovim izjemnim glasom in pojavnostjo v
video odlomkih se je prepletalo prepevanje,
igranje in muziciranje. Rdečo nit
prireditve je imela
v rokah Maja Cerar Geers, vnukinja
Naceta Simončiča,
ki se je brez oklevanja odzvala povabilu organizatorjev,
pripotovala iz New
Yorka (predavateljica na Univerzi Columbia), in
z njimi spletla pripoved o dedkovem izjemnem
talentu in značaju.
Več kot 300 let stara Amatijeva violina je v njenih rokah postala čarobna paličica, predvsem
pa je izjemna srčnost velike glasbenice, ki je

pripravila izjemne glasbene priredbe za prireditev, znova potrdila odliko velikih talentov:
kot dedek Nace tudi Maja zmore podajati roko
vsakomur…
Z Majo Cerar Geers so nastopali: Moška vokalna skupina Lipa,
pianistka Veronika Hauptman in
mezzosopranistka Barbara Sorč.
Ganljiv je bil nastop šestletne
Nacetove pravnukinje Darije,
ki je prepevala
pradedku, kosmatincu Tačku in vsem nam, Nacetovo strokovno ustvarjanje pa je strnil prijatelj, lutkar in režiser Matjaž Loboda. Podoživeli
smo Kljukčeve dogodivščine v živo z domačim
Izrednim teatrom, režijo prireditve pa je prevzel
in subtilno izpeljal Marko Djukić.
Odziv slovenske javnosti (skozi medije in z zapisi na portalih, forumih in omrežjih) je bil izjemen, saj je Nace očitno ostal zapisan v našem
‚dolgotrajnem‘ nacionalnem spominu. Obiskovalci prireditve pa občutkov vznesenosti in povezanosti, in seveda izjemnega muziciranja vrhunske glasbenice Maje
Cerar Geers, verjetno še
dolgo ne bodo pozabili.
To je bil večer, ko so ‚hruške padale z nebes in
zvezde z dreves‘ bi rekel Nace kot Gašperček.
Nace ni nikoli pozabil
Litije in Litija ni pozabila
nanj. 
A.Š.
Obletnico rojstva Naceta Simončiča je Društvo
Slovenska filatelistična akademija obeležilo s
priložnostnim spominskim žigom in spominsko ovojnico, ki jih je založila Knjižnica Litija,
v Mestnem muzeju pa je na ogled filatelistična
razstava. Avtor fotografij je Peter Prosenc.
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Zaključna prireditev
Osnovne šole Litija
V znanju je moč

V četrtek. 31. maja 2018 je v Športni dvorani
Litija potekala zaključna prireditev OŠ Litija, na
kateri so se v kulturnem programu predstavili
učenci, ki so vključeni v interesne dejavnosti
Kulturne urice pod mentorstvom učiteljic Irene Vrhovec in Jane Štojs. Nastopil je otroški,
mladinski ter učiteljski pevski zbor, spremljala sta jih Tomaž Gartner in Igor Beuermann.
Učenci 2. triade so se predstavili s skupinsko
recitacijo, ki so jo pripravili pod mentorstvom
Petre Pavlica in Polone Gole, učitelja Karmen
Špan in Urban Hauptman sta pripravila točko
s športniki iz 3. triade. Gledališčniki Neuradno
zasačeni so pripravili mix pesmi iz muzikala,
pod mentorstvom Sandre Rihter, Jane Štojs
ter Tjaše Dražumerič. Slednja je pripravila tudi
koreografijo za vse plesne skupine na šoli, v
koreografiji so izpostavili inkluzijo med učenci
rednega in prilagojenega programa. Na prireditvi so se predstavili še plesalci iz NLP, pri katerih pleše kar nekaj učencev osnovne šole Litija.
Vmes pa so izpostavili učence z vidnejšimi oz.
najboljšimi rezultati v šolskem letu 2017/18.
Dobitnikom priznanj so čestitali ravnatelj Peter
Strle, pomočnici ravnatelja Alojzija Boncelj ter
Marjeta Mlakar Agrež, predsednica PD Litija
Alma Jere in podžupanja Lijana Lovše. Občinstvu so pokazali tudi nagrade, ki so jih prejeli na mednarodnih projektih. Za ozvočenje je
skrbel Matjaž Bizilj, Marija Bregar Hostnik za
sceno, scenarij je napisala Jana Štojs.

Učenec Osnovne šole Litija
postal državni podprvak
v keglanju

V petek 13. 4. 2018 so kegljišče Golovec napolnili mladi igralci in igralke te igre iz vseh koncev
Slovenije. OŠ Litijo so v finalu zastopali Nuša
Harb, Brina Potokar in Vid Ponebšek. Slednji
je s 341 podrtimi keglji zasedel drugo mesto v
kategoriji starejših dečkov in se okitil s srebrno kolajno. 
Urban Hauptman

Uspešni na atletskem področnem
tekmovanju

V torek 29. 5. 2018 so se učenci OŠ Litija udeležili področnega prvenstva v atletiki, ki ga je
organizirala OŠ NHR Hrastnik. Atletskega mitinga so je udeležilo 280 tekmovalcev iz devetih osnovnih šol iz regije. Osnovno šolo Litija je
zastopalo 15 tekmovalcev, ki so na šoli izstopali po svojih atletskih rezultatih. Na tekmovanju
so se vsi atleti maksimalno potrudili in tekmovali po svojih najboljših močeh ter dosegli dve
prvi, dve drugi in tri tretja mesta. Zmagali
sta Gabriela Sabljić in Natalija Branković v
metu vortexa. Drugo mesto sta dosegla Maks
Štrus v metu krogle in Lana Cizerle v skoku v

višino. Tretje mesto so osvojile Kristina Bučar
v teku na 60 m, Laura Mahkovic Lamovšek v
skoku v daljino in Ella Zenković v metu vortexa.
Gabrijela Sabljič se je z rezultatom 47,49 m v
metu vortexa uvrstila v finale državnega tekmovanja. 6. 6. 2018 se je udeležila državnega
tekmovanja v Žalcu, kjer je dosegla 18. mesto.

Karmen Špan

Šola v naravi

V ponedeljek, 23. 4. 2018, so se učenci 3. a in
3. b ter njihovi spremljevalci, polni pričakovanj
z avtobusom odpeljali v CŠOD Čatež – DOM
Čebelica. Delo je potekalo po točno začrtanem
urniku. Učenci so spoznali raznolike dejavnosti, ob katerih so se naučili veliko novega: orientacija, plezanje, lokostrelstvo, večerni sprehod, škratov ples. Opazovali so vreme in se
sprostili ob socialnih igrah. Preizkusili so se v
peki piškotkov - medenjakov. Iz gline so izdelali
škrata Čateža. Ob prijaznih učiteljih CŠOD-ja,
raznolikih in zanimivih dejavnostih, je čas zelo
hitro minil. V sredo, 25. 4. 2018, so se polni
vtisov, veseli in zadovoljni vrnili v Litijo.

Andreja Fele

Plesni bazar

V petek, 20. 4. 2018, so se tri plesne skupine iz
Osnovne šole Litija predstavile na Plesnem bazarju. To je območna plesna revija, ki jo vsako
leto organizira Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti. Skupine so se na nastop dobro pripravile in na odru so se vsi odlično predstavili. Plesna skupina Zvezdice so se
predstavile s plesno točko Knjigotap, ki je nastala ob branju knjige Knjigotap avtorice Helen
Docherty. Gibalke in Miha so zaplesali Rado
Emoji. Letos so z gibanjem raziskovali čustva
in v manjših skupinah sestavljala gibalni material za posamezno čustvo. In ko na radiu iščejo
glasbo, ki bi ustrezala počutju, nastaja plesna
miniatura. Plesna skupine Smile :) je inkluzivna
skupina, ki vključuje otroke, ki so vključeni v
posebni program z nižjim izobrazbenim standardom, in otroke, ki obiskujejo redni program
osnovne šole. Združuje jih univerzalni jezik plesa. Predstavili so se s plesno miniaturo Rdeča
kapica v gozdu.
Mentorica skupin je Tjaša Dražumerič.

OSNOVNI ŠOLI LITIJA NOVI
PREHODNI TEKAŠKI POKAL

V soboto 9.6.2018 smo se z učenci OŠ Litija
udeležili Litijskega teka, ki ga je organiziral
Javni zavod ZKMŠ. Tekmovanja se je udeležilo
veliko število učencev iz matične šole in podružnic. Vsi učenci so tek uspešno opravili. Rezultati najhitrejših tekmovalcev so šteli za ekipno
uvrstitev. Že četrtič zapovrstjo smo osvojili
prvo mesto in za to prejeli novi prehodni pokal. 
Mentor: Urban Hauptman

Sodelovanje na Prvi konferenci o
neformalni oskrbi v Sloveniji

Inštitut Antona Trstenjaka je 8.maja 2018, organiziral Prvo konferenco o neformalni oskrbi v Sloveniji. Potekala je v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in EU. Društvo Sožitje Litija in Šmartno
sodeluje z Inštitutom Antona Trstenjaka že 16 let in povabili so jih, da se predstavijo s plakatom. Konferenca je bila namenjena oskrbovalcem, zato so plakat oblikovali tako, da
so predstavili osebe z motnjo v duševnem razvoju, za katere oskrbovalci skrbijo. Navedli so kaj
svojci osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo in kaj jim Društvo Sožitje Litija in Šmartno
lahko nudi. Plakat so dopolnili s fotografijami iz katerih so razvidne predvsem aktivnosti društva,
ki so oskrbovalcem v pomoč. Fotografije prikazujejo skupine za samopomoč za starše, organizacijo predavanj, izlete, različna druženja, sproščanje ob pilatesu in plesu, kulturne prireditve
in druge. Plakat je pritegnil pozornost udeležencev konference. Marjeta Mlakar Agrež
in Zdenka Felkl, ki sta se konference udeležili, pa sta razdelili prisotnim tudi zloženke,
Naše zbornike in knjige, ter tako predstavili
tudi široko paleto aktivnosti Zveze Sožitje.
Vsebina konference je bila zelo zanimiva.
Statistika kaže, da je v tem trenutku v vlogi
neformalnega oskrbovalca vsak deseti Slovenec. Neformalni oskrbovalec je človek, ki
nekaj ur tedensko ali celodnevno brezplačno oskrbuje starega, kronično bolnega ali
invalidnega svojca, prijatelja, znanca, soseda in mu tako omogoča, da živi doma. Velika
večina neformalnih oskrbovalcev so družinski člani. Oskrbovalci neopazno nosijo tri četrtine dolgotrajne oskrbe, torej v Sloveniji poskrbijo
za več kot petdeset tisoč ljudi. Delež oskrbovancev narašča in se bo v prihodnjih desetletjih
podvojil. Brez neformalne oskrbe bi se socialni sistem sesul, saj javne blagajne nikjer na svetu ne
morejo kriti dela in stroškov celotne oskrbe. Družinski in drugi neformalni oskrbovalci so in bodo
brez pomoči in podpore zelo težko kos zahtevani nalogi. Prihaja do preobremenjenosti, izgorelosti, zdravstvenih poškodb in do zmanjšanja delovne sposobnosti. Nujno se je usmeriti v podporo
družinskim oskrbovalcem. Z organizacijo konference je bila oskrbovalcem izkazana hvaležnost za
njihovo delo in trud. Predstavljeni so bili tudi projekti nekaterih slovenskih občin, ki že pomagajo
neformalnim oskrbovalcem.
Konferenca je sicer v glavnem obravnavala neformalne oskrbovalce starejših, vendar so bili vseeno veseli priložnosti, da so predstavili tudi pomen in delo oskrbovalcev oseb s srednjo, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju.
Marjeta Mlakar Agrež

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Na velikem odru

Člani gledaliških skupin The
Black & White Theatre in Šund'r smo nastopili na 16. Otroškem festivalu gledaliških sanj v
Ljubljani. Predstava Alice in Wonderful Wonderland je vse začarala tako z znanjem angleščine kot zgodbo, še posebej pa z igro, saj so
se igralci zelo vživeli v like. Z družino Tolar, njihovo guvernanto in strojem ČPS 3000 pa smo
odkrivali lepote Slovenije v predstavi Slovenija,
od kod lepote tvoje.

lian Show – je obiskal tudi učence na matični
šoli v Litiji, kjer je s predstavo The Australian
Show II. zaključil popotovanje, čaranje in 'klovnanje' po naših krajih.
Pred dvema letoma nas je obiskal v času največjega avstralskega praznika (26. 1. - The Australian Day) ter bil resnično ganjen - saj smo
takrat obeleževali predstavitev našega projekta
Avstralija - da si je lahko ogledal izredno zanimivo razstavo v avli ter prisluhnil avstralskim pesmim, ki jih je zanj pripravil naš mladinski pevski zbor. Tokrat pa si je z zanimanjem ogledal
razstavo o naši domovini ter povedal, da imamo
res enkratno državo in da je zelo vesel, ko jo obišče, ter da je navdušen nad ljudmi, ki tu živijo.
Tudi mi smo bili navdušeni nad njim. »Mr. Nielsen, thank you! ... Thank you for coming and
thank you for sharing your knowledge, shows
and the way you see things with us!«
Tjaša Lemut Novak

Tam, kjer je pesem doma

Učenca Maša Štrus in Rok Grobljar sta s
svojo igro navdušila tudi strokovnjake. Prejela
sta nagrado Sanjko za najobetavnejše mlade
igralce. Predstava, v kateri sta z igro osvojila omenjeno nagrado, je Alice in Wonderful
Wonderland, ki smo jo uprizorili za vse ljubitelje gledališča na 'odru' OŠ Gradec v začetku
junija.
Tjaša Lemut Novak,
mentorica gledaliških skupin

V sredo, 16. 5. 2018, so se pevski zbori matične šole OŠ Gradec in njenih podružničnih šol
predstavili na prireditvi z naslovom Tam, kjer
je pesem doma. Rdeča nit nastopajočih so bile
slovenske ljudske skladbe od Bele krajine do
Rezije. Ob spremljavi harmonikarja Klemna
Bojanoviča so nam pričarali čudovit glasbeni
večer. Prireditev se je začela in zaključila z nastopom vseh zborov in solistke Nike Nine Wolf
pod vodstvom Mirjam Jelnikar.

Schelie Nielsen - The Cooking
Show and four more

OŠ Gradec je znova obiskal Avstralec Schelie
Nielsen. Najprej je z izvirno in zabavno, a hkrati poučno »one-man-English-theatre« predstavo
obiskal šolo v Jevnici, nato v Kresnicah in nazadnje v Hotiču. S predstavo The Cooking Show
je popestril začetek dneva še na šoli na Vačah,
učenci predmetne stopnje pa so z njim spoznavali Novo Zelandijo.
S tremi različnimi predstavami - The Cooking
Show, The Mad Professor Show in The Austra-

220 pevcev in 7 zborovodkinj na prireditvi OŠ
Gradec poje

POŠ HOTIČ

Slovenija se igra na POŠ Hotič

Slovenska pevka Vesna Zornik, širši javnosti znana predvsem kot vokalistka skupine Katalena, je
ena izmed ambasadorjev vseslovenskega projekta Slovenija se igra. Gre za prostovoljni projekt,
katerega rdeča nit je igra, druženje in povezovanje. Vesna Zornik je idejo predstavila vzgojiteljicam
vrtca Taček, ki ga obiskuje tudi njena hči, ter učiteljem POŠ Hotič. Vsi smo bili nad projektom navdušeni, zato smo zavihali rokave in
ji pomagali pri izvedbi. Na sončno
soboto, 12. maja 2018, smo se v
zgodnjih dopoldanskih urah zbrali
na šolskem igrišču in travniku ter
pripravili različne športne rekvizite
in igre (kolebnice, mrežo za odbojko, gumitvist, badminton …). Prišli
so mnogi, predvsem pa mlade družine, željne sproščenega druženja
in klepeta. Mamice smo napekle
domače dobrote, Jure je poskrbel,
da so jedi z žara bile resnično slastne in je dišalo po vsej vasi, hotiški gasilci so nas prijetno osvežili
s curkom hladne vode, glasni kriki
nasmejanih otrok pa so odmevali
daleč naokoli. Poleg športnega
udejstvovanja je ženski del družbe poskrbel še za prijetnejši videz naše šole. V cvetlična korita so
posadile rože, prekopale šolski vrtiček, vanj natrosile novo zemljo ter posejale redkvice, jagode,
korenček … Dan je prehitro minil in vsi prisotni - zbralo se nas je nekaj manj kot 100 - smo se v
en glas strinjali, da se naslednje leto zopet srečamo. Hkrati pa smo dokazali, da Hotič ni le spalno
naselje, pač pa vas, ki premore veliko prijetnih ljudi vseh starosti, ki v dobrem in slabem stopimo
skupaj. 
Maruša Krnc

Tretješolci POŠ Hotič na Najbolj odPILjeni zabavi v mestu
Učenci 3. razreda so za Pilov natečaj s skupnimi močmi ustvarili veliko ribo iz odpadnega
materiala. Za trud so dobili vabilo na Najbolj
odPILjeno zabavo v Atlantisu, ki je bila v soboto, 2. 6. 2018. S seboj so pripeljali še sestre, brate, sestrične in bratrance, spremljali
pa sva jih učiteljici Maruša in Irma. Tam smo
vsi skupaj plavali, se spuščali po toboganih,
raziskovali jamo in se zabavali pod vodstvom
animatorjev. Učenci so bili tudi prijetno prese-

nečeni, saj je bila med vsemi poslanimi izdelki
njihova riba nagrajena z 2. mestom. Dobili so
lepe nagrade in se posladkali s torto velikanko,
ki jim jo je razrezal Šnofi.
Hkrati so bili tretješolci nagrajeni tudi za skupinski likovni izdelek z naslovom Tačkov park,
ki so ga naredili za natečaj 7. Tačkovega festivala z naslovom Naši pasji mladički. Tudi za to
nagrado jim iskreno čestitamo. 

Irma Nemec Bric

Mladi planinci iz Litije in Šmartnega na Slivnici
V soboto, 19. maja 2018, smo se mladi planinci
iz OŠ Šmartno, OŠ Litija in enote s prilagojenim
programom ter OŠ Gradec in njenih podružnic
iz Kresnic in Hotiča z avtobusom odpeljali proti
Notranjski. Že na avtocesti nas je pozdravilo
modro nebo brez oblačka, ki nas je spremljalo
na celotni poti. V Cerknici, na izhodiščni točki
do našega cilja, smo zapustili avtobus in se pod
vodstvom izkušenih vodnikov, Aleša in Joula iz

PD Litija, v prijetnem vzdušju povzpeli proti cilju. Pot nas je najprej vodila skozi gozd, nato pa
preko pašnikov in travnikov do vrha. Na cilju,
pri domu na Slivnici, smo si vzeli čas za počitek
in malico ter uživali v čudovitem razgledu na
Cerkniško jezero. Prijetno utrujeni smo se po
isti poti vrnili nazaj v dolino, kjer nas je že čakal
avtobus.
Maruša Krnc
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Nepozaben dan na kmetiji Čož

V sredo, 30.5.2018, so imeli učenci 1. in 2. razreda ekskurzijo na kmetiji. Šolsko
dopoldne so preživeli na kmetiji Čož, na Račici pri Veliki Štangi. Vedno bolj se
učence ozavešča, da je narava velik dar ter prostor, kjer
lahko občudujemo življenje drugih živih bitji in prostor,
ki nam omogoča pridelave hrane za življenje. Učenci si težko predstavljajo življenje in delo na kmetiji, zato so se ekskurzije zelo veselili. Spoznali so poslopja in stroje, ki jih uporabljajo pri delu. V hlevu
so opazovali in hranili živali s krmo. Videli so del živine, ki se pase
na pašniku ter jim odpeljali vodo. Preizkusili so se tudi pri kmečkem
opravilu spravljanja sena. Prav vsak učenec je poprijel za grablje in
s skupnimi močmi jim je uspelo pograbiti delček travnika. Doživetje
je bilo čudovito. Dopoldne so zaključili s pravim piknikom. Družina
Čož jim je pripravila pogostitev, ob kateri so domači otroci zaigrali na
prave instrumente in druženje popestrili z narodno zabavno glasbo.
Za učence je bil to nepozaben dan, saj so ga preživeli na domu svojega sošolca, ki jim vsak dan
pripoveduje o dogodkih s kmetije. Za nepozabna doživetja se družini Čož iz Račice najlepše zahvaljujejo. 
Alenka Vidgaj

Atletika OŠPP – Državno – Murska Sobota

Z uspešnimi nastopi na regijskem tekmovanju v atletiki za učenke in učence šol s prilagojenim
programom so si tudi učenci in učenka naše šole priborili nastop na Državnem tekmovanju, ki
je letos potekalo v Murski Soboti. V hudi konkurenci tekmovalcev iz
vseh delov Slovenije je bila pot do kolajne tokrat zahtevnejša. Vsi
so nastopili po svojih najboljših močeh in dosegli solidne rezultate.
Uspelo pa je Janu Kepi, učencu 8.r, ki se je z izjemnim nastopom v
disciplini skok v višino razveselil 2. mesta in srebrne kolajne. Čestitamo! Nastopili so še: Vida Kokovica 8.r, skok v daljino: 16.mesto,
Nik Dragar 8.r. tek 300m: 18. mesto, Nik Smrekar 8.r, met žvižgača:
20.mesto in Denis Agović 9.r, skok v daljino: 8.mesto. Vsem bo sodelovanje na tekmovanje v Murski Soboti ostalo v spominu po odlični organizaciji, kulturnem programu, lepem vremenu, dobrem kosilu
in… zahtevni konkurenci. Nekateri se že veselijo nastopa prihodnje
šolsko leto. Učence sta na tekmovanje spremljala mag.Katarina Kos in Vili Guček.  Vili Guček

Mednarodni likovni ex tempore v Tuštanju

V torek, 8. maja 2018, je pred gradom Tuštanj v Tuštanju pri Moravčah potekal 22. mednarodni EX
TEMPORE, v organizaciji OŠ Jurija Vege Moravče. Skupaj z učenci Osnovne šole Litija, sta se dogodka udeležila tudi učenca Podružnice s prilagojenim programom in sicer Vida Kokovica in Aljaž
Sluga. Učenca je spremljala mentorica Barbara Klanšek.
Letošnja tema je bila ČLOVEK IN DREVO, ustvarjalci pa so
lahko motive črpali iz naravne in kulturne dediščine Moravške doline. Učenci so s svojo nadarjenostjo in izvirnostjo
zopet presenetili in nastali so čudoviti likovni izdelki. Zbralo
se je preko 70 otrok in 23 mentorjev iz Slovenije. Likovna
dela pa so prišla tudi iz tujine; in sicer iz Avstrije, Švice,
Francije, Latvije, Poljske in Romunije. Skupaj je nastalo 179
del in komisija je imela precej težko delo. Učenca Podružnice s prilagojenim programom sta ustvarila čudovita likovna
izdelka, Vida Kokovica pa je s svojo ustvarjalnostjo navdušila in za svoje delo prejela ZLATO PRIZNANJE.Vsa nastala
dela so bila razstavljena na gradu Tuštanj, 28.5.2018, na dan tradicionalnega zaključnega koncerta pevskih zborov, kjer so učenci prejeli priznanja.
Barbara Klanšek

PODRUŽNIČNA ŠOLA SAVA

Na naši šoli smo se odločili, da tudi mi pomagamo
Mihi Deželaku pri zbiranju
denarja za otroke, ki še
niso bili na morju. Pridružili smo se tedenski akciji
RADIA 1 DEŽELAK = JUNAK. In tudi naši otroci
so bili del zgodbe s katero smo dokazali, da po
svojih zmožnostih prispevamo in skupaj popeljemo otroke na morje. Naredili smo hranilnik,
narisali risbe in skupaj nabrali 85 eurov.
ISKRENA HVALA ZA VAŠ PRISPEVEK.
Vodja PŠ Sava: Mojca Hauptman Jovanovič in ostali zaposleni

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

Obisk živalskega vrta

Neposredne izkušnje z živalmi so za otroke zelo pomembne. Na tak način otroci razvijajo pozitiven odnos do njih. Pomembno je da ima otrok
rad živali, jih hrani, neguje ...
Z vrtcem in šolarji PŠ Polšnik smo odšli v ZOO in jim želeli na tak način
tudi mi omogočiti to izkušnjo. V živalskem vrtu nas je pričakal g. Pavel
Kvapil, očka dveh šolarjev, ki je tam zaposlen kot veterinar. Predstavil
nam je živali in življenje v živalskem vrtu. Ogledali smo si brlog medvedov, hranili smo slona in si pobližje ogledali tudi ostale živali.
Otroci so si tako ustvarili realne predstave o živih bitjih v živalskem
vrtu. Za konec izleta pa nas je g. Kvapil povabil še na sladoled in nam s
tem še bolj polepšal dan :-) 
Barbara Kunc Rašetarević

PŠ POLŠNIK

POSEBEN GOST NA PODRUŽNIČNI ŠOLI DARINKE RIBIČ POLŠNIK

V četrtek, 31. 5. 2018, je Podružnično šolo Darinke Ribič obiskal poseben gost, ki so se ga
razveselili tako učenci kot učitelji. Anže Kos je bivši učenec Osnovne šole Litija. Prve šolske
korake je napravil na podružnični šoli na Polšniku in kasneje v Litiji. Po končani gimnaziji ga
je pot zanesla v ZDA, kjer se je posvetil študiju kineziologije in poklicnemu
igranju košarke. Učencem je predstavil
šolska leta na Polšniku in sedanje delo,
ki ga opravlja čez lužo. Svojo življenjsko
pot je opisoval z žarom. Predstavil je posnetke košarkarskih uspehov, prinesel
košarkarske drese, v katere so se učenci
lahko oblekli, ter pokazal zanimive trike z
žogo. V telovadnici so se učenci in otroci
vrtca Polhek urili v spretnostih z žogo in
uživali v fotografiranju z Anžetom. Ob slovesu je obljubil, da se še vrne, saj ima na osnovno šolo
zelo lepe spomine. Otroci in učitelji so mu zaželeli veliko sreče in uspehov na nadaljnji življenjski
poti, ter mu povedali, da so nanj zelo ponosni. Srečno, Anže! 
Melita Rozina
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DRUŠTVA / MLADI

MLADINSKI CENTER LITIJA

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Letovanje na
Dugem otoku

Tudi v letošnjem letu smo v mesecu juniju organizirali 5-dnevno letovanje
na Dugem otoku, katerega se je udeležilo 61
članov. Ob prijetnem druženju je teh nekaj dni
kar prehitro minilo, zato upamo, da bomo tako
ugodne ponudbe agencije oz. hotela Luka na
Dugem otoku deležni tudi v naslednjem letu, in
v tako številčni udeležbi.

Športno rekreativno
dogajanje v društvu

Ekipa balinarjev MDI Litija – Šmartno, so.p. se
je po uspešnem nastopu na območnem prvenstvu v balinanju (kjer so zasedli 1. mesto, tako
v ženski kot moški ekipi) 2.junija v Postojni
udeležila državnega prvenstva v balinanju. Obe
ekipi sta v hudi konkurenci dosegli 5. mesto.
Dne 9.6. se z zaključnim turnirjem zaključuje
tudi občinska balinarska liga. Tekmovanja se
bodo nadaljevala v mesecu septembru.
Plavanje in vodena vadba ter rekreativna vadba sta bili tudi v letošnjem letu dobro obiskani.
Številčna udeležba kaže na to, da je druženje
in ob enem tudi skrb za zdravje pomemben
dejavnik socialnega vključevanja invalidov v
življenje.
Z vadbo v bazenu in rekreativno vadbo bomo
ponovno nadaljevali v mesecu septembru.
MDI Litija-Šmartno, so.p.

Letovanje na Dugem otoku

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija
in Šmartno pri Litiji je pripravilo že tretje pet
dnevno letovanje na Dugem otoku. Zbralo se
nas je kar enainšestdeset. V soboto, 2.6. smo
se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali z avtobusom in kombijem do Zadra in nato s trajektom
na Dugi otok. Z avtobusom in kombijem še do
kraja Luka, ki nam je v svojem Zlatem zalivu
nudil varno zatočišče v hotelu Luka. Vožnja s

trajektom je bila za nekatere pravo doživetje
saj so peljali prvič. Pred hotelom nas je pričakal naš gostitelj in nas povabil na kosilo. Po
kosilu smo se namestili v sobe in kmalu odšli
na prvo kopanje na prijetno plažo pod hotelom.
Ugotovili smo, da je morje zelo čisto in poletno
toplo. Drugi dan smo se odpeljali na izlet do
zanimivega podzemnega rova za vojaške ladje.
Pot smo nadaljevali do čebelarja Verunića in
okušali njegove slastne darove narave. Kar mudilo se nam je do Velikega Rata, priljubljenega
kraja narave in navtikov. Njegov biser pa je mogočni svetilnik Punta Bjanka, najvišji svetilnik
na Jadranu. Na levi strani svetilnika je prelepa
plaža s kristalnim morjem. Zopet smo plavali.
Zvedeli smo tudi, da je tu letoval v svoji počitniški hiši naš rojak Nace Simončič. Bili smo
počaščeni, da smo ga poznali in občudovali.
Po okusnem kosilu smo kar obsedeli in se pogovarjali. Po krajšem počitku pa smo odšli na
plažo, kjer smo bili samo mi in uživali v toplem
morju in pripovedovanju najrazličnejših šal.
Zvečer nas ja čakala dalmatinska večerja in
klapa treh muzikantov. Glasno je zvenela prelepa dalmatinska pesem. Tudi zaplesali smo.
Tretji dan pa smo se odpeljali v naravni park Telašćica. Zaliv Telašćica je eno od najvarnejših
naravnih pristanišč na Jadranu. Odšli smo do
slanega jezera Mir, se kopali v zelo topli in slani
vodi. Presenetile so nas dugootoške »stene«,
veličastni klifi. Četrti dan pa je bil namenjen
druženju, kopanju in sprehajanju. V sredo, 6.6.
pa smo se poslovili od uživanja v neokrnjeni
naravi, čistem morju in obilju sonca. Kar ostali
bi še dan ali dva.
To so bile res čarobne počitnice s poletnim
vremenom, toplim morjem in čudovito družbo. Prav vsak je prispeval kamenček v mozaik
dobrega počutja: prijazno osebje v hotelu, hitri natakarji, strpen šofer avtobusa in voznica
kombija. Drugo leto nasvidenje!
Hvala ekipi medobčinskega društva invalidov
za enkratno organizacijo letovanja.
Marjana Dražumerič

Poslanstvo društva Lojtra

V društvu Lojtra smo v maju izvedli drugo mednarodno
usposabljanje za mladinske delavce v okviru programa
Erasmus+ mladi v akciji, ki ga v Sloveniji koordinira nacionalna agencija Movit. Prisotnih je bilo 24 mladinskih
delavcev iz 10 držav EU. V tokratnem prispevku si želimo nekoliko pobližje obrazložiti
smisel našega početja, kot ga vidimo sami in kateri nas motivira in žene v nove in
nove projekte.
Zametki današnje Evropske Unije (EU) so se
pojavili po drugi svetovni vojni. Ključni motiv
je strnjen v besedah: Kaj takega se ne sme
ponoviti. Vojna v Evropi se ne sme ponoviti. S tem ciljem so države pričele tesneje
sodelovati na številnih področjih. Danes je
EU mednarodni subjekt, ki se s svojim delovanjem dotika življenja skoraj vsakega posameznika, ki živi v njej. Eden izmed za nas
pomembnih programov EU je program Era-

smus+. Program je precej obširen, trenutno
se osredotočamo na poglavje o mladini, ki
ima štiri ključne cilje:
- izboljšati raven ključnih kompetenc in
spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj
priložnosti ter spodbujati njihovo udeležbo v
demokratičnem življenju v Evropi in na trgu
dela,
- spodbujati večjo kakovost mladinskega
dela,
- dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in
- okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij.
Ti cilji se naslavljajo skozi pretežno mednarodne aktivnosti, kjer se mladi ali mladinski
delavci iz različnih držav EU zberejo na enem
mestu in obravnavajo določeno temo po-

membno za njih in skladno s programskimi
cilji. Vse skupaj poteka v okvirjih neformalnega izobraževanja, ki ima svoje zakonitosti,
svoja pravila in svoj namen. Ravno tu izvira
tudi motivacija društva Lojtra. Kompleksne
učne izkušnje, ki jih ustvarjamo, poleg pridobivanja znanja o obravnavani temi, ogromno
prispevajo k zavedanju in razumevanju širše
okolice v kateri živimo. Zaradi okrepljenega
osebnega stika z ljudmi iz drugačnih realnosti krepijo sposobnost empatije,
strpnosti in solidarnosti. Omogočajo
intenzivno spoznavanje sebe in drugih ter ustvarjanje
toplih, prijateljskih
odnosov, ki segajo
daleč preko državnih mej. Prav tako
učijo odgovornosti
za svoja dejanja,
počutje in za komunikacijo do drugih.
Za lastno učno izkušnjo je na tovrstnih
projektih vsak odgovoren sam, kljub temu, da so učni cilji in
učni proces načrtovani vnaprej.
Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dogodkov je naša strast, saj ti prispevajo k profesionalnemu razvoju mlade osebe ali mladinskega delavca, skozi učni proces, kar je
zasnovano na način, da se vzporedno odvija
tudi osebnostna rast. Verjamemo, da omenjeno vpliva na vsakega posameznika, ki je
pripravljen prevzemati odgovornosti zase in
za svet okoli sebe. S tem spodbujamo aktivnosti za osebno dobro in dobro drugih. Omenjeno se odvija z vključujočim odnosom in z
zavedanjem, da smo si različni, da se nikoli
ne bomo strinjali o vsem, a si obenem lahko ter želimo stati ob strani in graditi skup
no pot, ki je osnovana na temeljni vrednoti
miru.
Avtor: Aljaž Zupan

UTRIP POLETJA
v Mladinskem
centru Litija

Dnevni center MC-ja je med poletnimi počitnicami (od 2.7. do 31.8.) odprt od ponedeljka do
petka od 12.00 do 21.00. Pripravili smo nekaj
organiziranih počitniških delavnic, ostale dni
se lahko oglasiš na redne aktivnosti.
Tabor prostovoljcev
27.6. – 29.6. 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
2.7. – 6.7. od 16.00 do 20.00, MC Litija
Med ponedeljkom in petkom se pridruži našim
EVS prostovoljcem na dvorišču pred našo hišo.
Zate bodo pripravili različne športno družabne
aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega
časa.
EVROPSKA PETKOVA KUHINJA
Vsak petek od 6.7. do 25.8. ob 18.00, MC Litija
EVS prostovoljci nas bodo vsak petek zvečer
popeljali na kulinarični izlet po Evropi. Dišalo
bo po Španiji, Franciji in Nemčiji. Pa tudi kakšna kranjska klobasa bo zadišala po dvorišču… Na prvi večerji se dobimo 6.7.

MUZIČAROVNIJA 2018

10.7. - 13.7. Vesela glasbena šola v MC Litija
Vesela glasbena šola prihaja v MC. Pridruži se
Sabi Safić in njenim sodelavcem pri odkrivanju
čarobnega sveta glasbe. Delavnica je primerna
za vse starosti in vsak nivo predznanja. Prijavi
se na info@mclitija.si, vsaj tri dni pred začetkom delavnice.

POSLIKAVA ŠKARPE PRED MCjem

16.7. – 20.7., MC Litija
V okviru dneva za spremembe smo škarpo
pripravili na novo poslikavo. Sedaj je čas, da
ji vdihnemo življenje. Vabljeni ste, da se nam
pridružite pri grafitiranju in poslikavi v tednu
med 16. in 20. julijem.

POLETNA PROGRAMERSKA ŠOLA

20.8. – 24.8., MC Litija
V današnjem času, ko nas obkrožajo računalniki in roboti, so digitalna znanja in razumevanje
njihovega delovanja zelo pomembni pri vsakdanjih opravilih.

V poletni šoli programiranja bomo, v enem
tednu, spoznali kako računalniška tehnologija vpliva na naše vsakdanje življenje, kje vse
srečamo računalniške programe in si ogledali
primere dobrih praks, spoznavali programske
jezike ter napisali čisto pravi računalniški program.
#C #python #arduino #java #helloworld #code

BOBNARSKA DELAVNICA

27.8. – 29.8., 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.
(nadaljevanje s 1. strani)

ŠPORTNO POLETJE 2018

Na voljo bo pester program tako za otroke kot
mladino. Začnemo prvi teden julija in vztrajamo do konca poletnih počitnic.
Otroci, do 15 let, se lahko ob ponedeljkih,
sredah in petkih med 9.00 in 12.00 preizkusite v tenisu na Tenis parku AS, vendar
ne pozabi se oglasiti v našem MCju, kjer lahko
prevzameš kuponček za eno uro brezplačnega
udarjanja po žogici.
Za otroke do 15. leta starosti pa vsak torek
pripravljamo ŠPORTNI TOREK. Od 9.00 do
12.00 se na igrišču na Rozmanovem trgu
pomerimo v nogometu, košarki, badmintonu in
še čem.
Za mlade nad 15. let pa je tenis igrišče na
Tenis parku AS rezervirano vsak ponedeljek,
sredo in petek med 17.00 in 19.00. Ne pozabi na kuponček, ki ga prevzameš v MCju.
Nogomet in košarko mladi igramo vsak torek
in četrtek na igrišču pri OŠ Gradec. Začenjamo ob 18ih.
Srede so tradicionalno rezervirane za odbojko
na mivki. Igrišče na Zgornjem Logu je pripravljeno. Si pripravljen tudi ti? Pričakujemo te
vsako sredo ob 19.00.
VSE ŠPORTNE AKTIVNOSTI
SO BREZPLAČNE!
Program pripravlja Mladinski center Litija,
ZKMŠ Litija, v sodelovanju s KLIŠEjem in drugimi partnerji.
Za več informacij nam lahko pišeš na info@
mclitija.si ali obiščeš našo spletno stran www.
mclitija.si.

Mesec maj v PGD Litija

V PGD Litija smo v mesecu maju
pripravili tredicionalno srečanje
ob 1. maju na Sitarjevcu. Pohodniki so bili na vrhu deležni hrane in pijače,
poskrbeli pa smo tudi za glasbo. Srečanja se
je udeležilo lepo
število ljudi. Tradicionalno pa smo
postavili tudi mlaj
na travniku na Ježi.
4. maja smo praznovali god našega
zavetnika sv. Florijana. Sveti Florijan
je gotovo eden izmed najbolj priljubljenih in češčenih
ljudskih svetnikov.
Veliko je legend, ki
opisujejo njegovo
življenje, zgodovinski podatki pa so

bolj skromni. Vemo le, da se je rodil v tretjem
stoletju, po vsej verjetnosti v vasi Zeiselmauer blizu Dunaja. Kot častnik rimske vojske je
dosegel pomemben položaj, saj je postal vodja pisarne cesarskega namestnika v Lauriaku
(vzhodno od Linza). V času Dioklecijanovega
preganjanja so tudi v tem mestu zaprli štirideset kristjanov. Florijan jim je želel pomagati,
načrtoval je njihov pobeg iz ječe, pa so pri tem
prijeli še njega in ga pripeljali pred namestnika
Akvilina. Florijan je takoj priznal, da je kristjan
in ni popustil prigovarjanju in grožnjam. Po mučenju so mu na vrat navezali težak kamen in ga
vrgli v reko Enns.
Florijan je zavetnik gasilcev in ga pogosto upodabljajo, ko z vrčem vode gasi ogenj. Je priprošnjik tistih, čigar domove pogosto ogrožata
požar ali strela.
V nedeljo, 6. maja, smo se v okviru praznovanja udeležili sv. maše v Litiji in se zahvalili za
preteklo leto, nato pa smo druženje nadaljevali
pri Gasilskem domu v Litiji.

(nadaljevanje s 1. strani)

Praznovanje Dneva državnosti
in Praznika
kulturne dediščine

bo tudi letos posvečeno samospoznavanju in samosprejemanju, ljubezni, pa tudi
trajnostni naravnanosti, ki tli v naših koreninah.
V osrednjem delu kulturnega programa se nam bodo v ta namen predstavili
člani Prosvetnega društva ČEČE, ki bodo na šegav način predstavili etnološko
rudarsko dediščino Zasavcev, za pokušino vsem pa bodo spekli tudi
»funšterc« in predstavili kulinarični del svoje kulturne dediščine.
Slavnostne besede pa nam bo tokrat namenil

MARJAN ŠAREC
politik, igralec in župan Občine Kamnik.
Kulturni program, ki ga bo povezoval predsednik Društva GEOSS, Lovro Lah,
bo izvajalo tudi Družinsko gledališče Kolenc, v glasbenem delu programa
pa bo nastopil Ženski pevski zbor Društva Laz.
Pozdravljamo Vas iz središča srca Slovenije in z veseljem pričakujemo Vašo udeležbo!

DRUŠTVA / POLITIKA

JUNIJ 2018 

z roko v roki tkemo niti prijateljstva

V četrtek, 17.5.2018 se je v dvorani Glasbene šole Litija- Šmartno »z roko v roki«
uprizorila glasbena pravljica Grad gradič, ki je bila medgeneracijsko obarvana in
katero so skupaj soustvarjali otroci iz vrtca Litija – enota Ribica, učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, stanovalci
Doma Tisje, enota Litija, predstavnica oskrbovanih stanovanj in uporabniki Varstveno delovnega
centra Litija.
S to prireditvijo so se povezale vse starostne
generacije, ki domujejo v litijskem Šmelcu in
potrdile, da je pomembna medgeneracijska solidarnost in pristen medčloveški odnos.
Zato lahko litijski Šmelc opišemo kot edinstveno
školjko z biserom, saj v njem v polnosti domujejo
vsi, ki so tu doma in tudi tisti, ki so tu zaposleni.
Biser tega dogodka, pa je ravno v tem, da so
združili svoje talente in da je vsak po svojih zmožnostih prispeval kamenček k tej pravljici.
Ta dogodek je počastila tudi avtorica glasbene pravljice Grad gradič, gospa Mira Voglar, ki je
poudarila lepoto in pomen tovrstnega medgeneracijskega sodelovanja.

S KLIŠEJEM AKTIVNO PROTI POLETJU

V pomladnem maju ste nas 10.5. Klišejevce lahko našli na Škisovi tržnici, največji kulturno-zabavni prireditvi za mlade. Na območju klubov Osrednje regije, smo pripravili
zabavno igro, s katero ste lahko zadeli naša očala ali
pa kozarec tradicionalne bovle in se nato zvečer skupaj
z nami podružili in zaplesali. Če ste nas letos zamudili ali zgrešili,
vas seveda vabimo, da se nam pridružite drugo leto, kjer vas bomo
prav gotovo spet čakali na Škisovi tržnici! Naš naslednji projekt
je bil Pivologija, ki so se ga 19.5. udeležili ljubitelji dobrega piva.
Skupaj z Gregorjem, ljubiteljem pivovarjenja in poznavalcem piva,
smo odkrivali svet craft pivovarjenja in se z najboljšimi svetovnimi
pivi odpravili še okoli sveta. 25. maja smo na Klišnelkursu spoznali
vzhodnoslovanski tuji jezik, poljščino, ki nas je popolnoma očarala. Pivologija in poljščina pa sta
bila organizirana tudi kot del projekta Teden vseživljenskega učenja, pod okriljem IC Geoss.
26. maja smo se polni adrenalina in željni akcije ter sodelovanja odpravili v Železnikov pruh, kjer
smo igrali zabavno, timsko in taktično igro Paintball. Ker smo se zelo zabavali, priporočamo, da se
na Železnikov pruh odpravite tudi ostali člani in bralci!
Junija nebi morali začeti bolje kakor s še enim Klišnelkursom, 1.6. smo tokrat spoznali španščino, ki smo jo
začinili s tradicionalno sangrijo! Tokrat je potekal malo
drugače, v angleškem jeziku in z informacijami iz prve
roke, saj je bila z nami EVS prostovoljka Sabela. Da
bomo pripravljeni za poletje, smo bili na Klišeju tudi
športno aktivni in sicer smo 3.6. organizirali easy trim
in se po trim stezi odpravili na Sitarjevec.
Vsi, ki imate nove, sveže ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni vsak prvi četrtek v mesecu, ob
19:00, na mesečne seje kluba! Z nami ostajajo stalne
ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping,
Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite
poseben Kliše popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike
in nemščine. Da česa ne zamudiš, redno spremljaj našo facebook, spletno ali instagram stran!

Manca Planinšek

SPOMINSKA SLOVESNOST
JANČE 2018

27/5-2018 ob 11. uri sta Združenja borcev za vred note NOB MO ZZB Ljubljana, ZB Moste Polje,
ZB Litija, Mestna občina Ljubljana in občina Litija v počastitev ustanovitve OF, 76 obletnice boja II.
Grupe odredov, 149 obletnice spopada slovenskih kmetov in nemških Turnerjev in 27. letnice samostojne Slovenije organizirali tradicionalno spominsko slovesnost »JANČE 2018«, na kateri je bil slavnostni govornik bivši predsednik Milan KUČAN.
V imenu gostiteljev so udeležence pozdravili
predsednica ZB za vrednote NOB Ljubljana Moste-Polje Branka KASTELIC, predsednik ZB Litija-Šmartno Mirko KAPLJA, župan mestne občine
Ljubljana Zoran JANKOVIČ ter župan občine Litija Franci ROKAVEC.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program, v
katerem so sodelovali, učenci osnovne šole Janče, mešani pevski zbor »Zora Janče« in pihalni orkester Litija. in številni praporščaki Srečanja so
se udeležili številni občani iz Zasavja in Ljubljane
ter okoliških občin, med njimi mnogo mladih ter
veteranov, ki se vsako leto udeležujejo tega spominskega srečanja.
Spoštovani občani, občani JANČ so poznani po svoji narodni zavednosti, ki izvira še iz časov narodnostnih bojev. 23 maja 1869 so tu izbruhnili krvavi spopadi ob propagandnem izletu članov
nemškega Turnereina iz Ljubljane. Vaščani so Nemcem iztrgali njihovo zastavo in izletnike nagnali iz
Janč. Po tem dogodku je prišlo do maščevanja oblasti, ki so v vas poslali orožnike in vojake. V teh
spopadih je bil ubit Jakob RODE, ujeti kmetje pa so bili obsojeni na zaporne kazni.
Svoj delež pa so Janče prispevale tudi med NOB, ko so se borci druge grupe odredov bojevali z 2000
pripadniki nemške policije in
vojske. V teh bojih je bilo ubitih
11 borcev NOB med njimi tudi
narodni heroj Jože KOVAČIČ.
Na sovražnikovi strani pa je padlo okoli 70 Nemcev.
Na Jančah je bil tudi sedež
kurirske postaje TV-2, ki je
delovala do marca 1945. 19 februarja 1945 je ob nenadnem
vdoru domobrancev v kurirsko postajo padel kurir Franc
SMREKAR, ostali pa so se rešili
iz obroča domobrancev
JANČE so ob lepem vremenu
zapet zaživele, zopet so se razlegale domoljubne partizanske
pesmi, peli so vsi od najstarejših do najmlajših kar je še posebno v spodbudno za ohranjanje spomina na najtežje dni ki
so ga bojevali naši borci proti
okupatorju in domačim izdajalcem.
Po končanem uradnem delu
in prijateljskem druženju so
občani zapuščali JANČE z željo, da se bodo naslednje leto
zopet udeležili spominskega
srečanja.
Ciril Golouh

SAMOPLAČNIŠKI
OKULISTIČNI PREGLEDI
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Teden upokojencev

Letos smo že tretje leto organizirali Teden upokojencev, program prireditev je
potekal ves teden, od 21. do 25. maja 2018.
V Kulturnem centru so naši člani pripravil razstavo fotografij, slik, ročnih in pisnih izdelkov.

V nedeljo 20. maja je bilo v Kulturnem centru
svečano, saj smo letos praznovali 20. obletnico
regijskih srečanj upokojenskih pevskih zborov
Zasavja in Posavja, ki jih že 20 let organizira
DU Litija, za kar je društvo prejelo priznanje Zasavske pokrajinske zveze.
V ponedeljek 21. maja smo gostili prijatelje iz
DU Maribor-Tabor, z njimi že 17 let ohranjamo
prijateljske vezi, peljali smo jih na ogled Muzeja
in Rudnika Sitarjevec in skupaj z njimi preživeli
prijeten dan.
V torek 22. maja pa so člani našega citrarskega orkestra vdvorani Kulturnega centra v Litiji
predstavili svoj 9. koncert, Večer s citrami in
gosti in napolnili dvorano poslušalcev.
Povabili smo tudi otroke iz vrtca Ribice, pogostili jih bomo v društvu 12. junija.

Športniki so se pomerili v balinanju in kegljanju.
Letos praznujemo 20. obletnico delovanja socialne sekcije. Naše prostovoljke vsa ta leta nesebično pomagajo starejšim in bolnim članom, jih
obiskujejo na domu in v domovih starejših občanov. V prazničnem tednu upokojencev so opravile trideset obiskov in tako bo še do konca leta.
Udeležili smo se tudi srečanja zasavskih društev upokojencev, kar za en avtobus nas je bilo.
Ob bazenskem kompleksu hotela Aqua Roma v
Rimskih toplicah se nas je zbralo 400 članov
zasavskih društev. Ogledali smo si zanimivosti
tega okoliša; ob dobri jedači in pijači smo se

zavrteli ob prijetni glasbi.
Teden upokojencev smo zaključili z družabnim
srečanjem v petek 25. maja pri Ribiškem domu.
Tudi tukaj je bilo prijetno živahno, naklonjeno
nam je bilo tudi vreme. (Foto: Milan Amon)
Irena Kramar

Park Škaljunk Lupinc – Praprot 19.5.2018

V sobotnem jutru dne 19.5.2018, smo se pohodniki PS odpravili na Primorsko. Peljali smo
se mimo Tomaja, Dutovelj, Komna, Pliskavice
do zamejske vasi Praprot na Italijanski strani
meje. Med vožnjo smo opazovali lepo naravo,
kraško pokrajino z vinogradi in sadovnjaki, ki
obetajo dober pridelek. Vsa pokrajina je zelo
kamnita, saj se tukaj veliko ljudi ukvarja s kamnoseštvom. Prišli smo si ogledati in prehoditi
naravni kamniti park, ki spominja na čase 1.
prve svetovne vojne, na področje Soške fronte.
Vodil nas je gospod Lupinc, ki dobro pozna to
zgodovino, ker je domačin. Odkupil je to področje in ga tudi obnavlja in sprejema naročila
za oglede. Videli in slišali smo veliko zanimivega. Obnovil je vojne kamnite jarke, katere so
med vojno gradili ruski vojaki ujetniki. Hodili
smo mimo kamnitih pastirskih hiš, ki so včasih
pastirjem nudile zavetje pred sončno pripeko
in slabim vremenom. Samo kamenje kamor
se ozreš. Prišli smo do kotanje z vodo, katero

je leta 1944 naredila bomba, ki je padla na ta
kraj. Nadaljevali smo h do vrha hriba, kjer se
razprostre čudovit pogled na izliv Soče, Gradeško laguno, Furlansko nižino in Tržaški zaliv.
Malo smo se razgledali, pomalicali in nadaljevali pot do Grižnice, jame kjer so ruski vojaki
spali, ko so med vojno gradili jarke. To je jama
pod velikim kamenim obokom. Ta pohod je
pustil v nas močan vtis ob misli koliko vojakov
se je tukaj mučilo, borilo in umrlo za svobodo,
prav na tem kamenju.
Po končanem ogledu smo se vrnili v Pliskavico
na okusno joto in pršut in veselo druženje. Ta
pohod je pripravil naš Lojze Hauptman, za kar
smo mu zelo hvaležni. Dobre volje smo se vrnili
domov.
Nuša Rozman
Napovednik:
• 7.7. Pohod LOGARSKA DOLINA - KLEMENČA JAMA
• 21.7. Pohod VALVAZORJEVA KOČA POD
STOLOM - AJDNA

Spoštovane občanke, občani, volivke,
volivci občin Litija in Šmartno pri Litiji.

»Naj se vam iskreno zahvalim za izkazano zaupanje. Na nedavnih volitvah ste
mi kot kandidatu Slovenske demokratske stranke za poslanski mandat namenili daleč največ podpore na večini volišč obeh občin. Skupaj ste mi namenili
skoraj 27 % oziroma 2.488 glasov. Tako sem kot edini od 23 kandidatov uspel
zbrati dovolj glasov, da sem bil izvoljen za poslanca v Državni zbor Republike
Slovenije v 4. volilni enoti, 4. volilnega okraja Litija-Šmartno pri Litiji.«
Velika zahvala vsem za podporo in vsak volilni glas, ki šteje in pomembno
vpliva na končni rezultat ter izid volitev. Še posebej pa se moram zahvaliti tako veliki podpori
mladih, ki so po obljubi tudi dejansko odšli na volišče in mi oddali glas, kar daje upanja za boljšo prihodnost obeh naših občin in Slovenije. Ne morem pa mimo zahvale vsem, ki so mi izrekli
javno podporo ter mnogim interesnim skupinam in društvom ter gospodarske sfere.
Kot edinega izvoljenega poslanca iz naših krajev me čaka trdo, resno in odgovorno delo.
Čestitke za pogum in kandidaturo ter korektno sodelovanje v kampanji pa izrekam tudi vsem
ostalim tokratnim kandidatkam in kandidatom strank in list, še posebej domačim, ki pa se jim
žal ni uspelo prebiti v parlament.
Boris Doblekar, Poslanec v Državnem Zboru Republike Slovenije

CIVILNA INICIATIVA #ZASAVO

V mesecu maju so se v Litiji odvili trije dogodki (okrogla miza o samooskrbi in dva urbana sprehoda Jane’s Walk), ki so pokazali veliko potrebo
po večji informiranosti o hidroelektarnah na Savi. Na teh dogodkih so
se srečali ljudje z zelo zanimivimi zamislimi, ki so pokazali interes za povezavo v civilno iniciativo
#ZASAVO. Ta bo občane informirala o tematiki hidroelektarn in iskala rešitve za ohranitev reke in
njenih funkcionalnosti.
Trenutno navezujemo stike s strokovnjaki in
okoljskimi aktivisti. Jeseni bomo začeli pripravljati dogodke, kjer bomo predstavili vplive hidroelektrarn na okolje, podtalnico, ekosistem in
izpuste škodljivih snovi v reko. Preučevali bomo
postopke njihove gradnje, energetske potrebe in
tehnologije prihodnosti ter alternativne vire pridobivanja energije. Sava s svojo okolico nudi priložnosti za razvoj trajnostnega turizma in zelenih
delovnih mest. Nenazadnje je imela Sava tudi v zgodovini ogromen vpliv na razvoj Litije.
Želimo si obuditi družabno življenje ob reki. Lokalno skupnost spodbuditi, da se aktivno
vključi v procese načrtovanja in odločanja pri projektu hidroelektrarn ter onemogočiti, da
kapital uničuje naša naravna bogastva.
15. maja je na občini potekalo regionalno podjetniško srečanje v organizaciji časopisa Finance.
Zadnja točka dnevnega reda je imela naslov “Kaj prinašajo Litiji elektrarne na srednji Savi”, govornika sta bila župan Franci Rokavec in Anton Žunič, državni sekretar v kabinetu predsednika
vlade. Civilna iniciativa #ZASAVO je ob tem pripravila tihi protest za večje vključevanje širše
javnosti pri tako pomembnih odločitvah. Pridružila sta se nam Andreja Slameršek, predsednica
Društva za preučevanje rib in srce kampanje proti elektrarnam na Muri ter Dejan Kerin iz iniciative
DIVJA SAVA ZA VEDNO.
Vabimo vse občane, ki jih omenjena tematika zanima, da se nam pridružijo in sodelujejo v aktivnostih. Kako Sava vpliva na vas? Deli #zasavo. Ali sodeluj s komentarji na facebook.com/
zasavo, kjer vas bomo tudi obveščali o dogodkih.
Kaja Mlakar Agrež, lit’janka, 041 388 661, maktito@gmail.com

8  JUNIJ 2018

KULTURA / DRUŠTVA

Taček se vsem
zahvaljuje za
nepozaben teden

Vsi smo težko pričakovali teden, ko je mesto razveseljevala prikupna
maskota - Taček. In teden je prehitro minil, saj
se je ves čas nekaj dogajalo… V ponedeljek, 4.
junija, je skupaj z otroki užival v pravljični urici
v Knjižnici Litija, v torek je plesal in prepeval v
Glasbeni šoli Litija, kjer so učitelji in učenci pripravili zanimiv program, Taček pa je razveselil
tudi oskrbovance Doma Tisje v Litiji, v sredo je
čakal na obiskovalce muzeja, v četrtek in petek pa se je v celodnevnem dogajanju po mestu zvrstilo kar nekaj dogodkov. Oba dneva so
otroci napolnili Kulturni center in uživali ob lutkovnih predstavah (LG Maribor – Žogica Marogica, Društvo za boljši svet – Bodi moj prijatelj)
ter se v parku na Stavbah veliko novega naučili
o kužkih. Obiskal nas je namreč g. Janez Tonejc
s Policijske postaje Ljubljana in predstavil delo

in druženja s Tačkom in seveda z otroki, polnimi radovednosti. Hvala Občini Litija in Mestni
skupnosti Litija za finančno pomoč ter seveda
vsem ostalim sponzorjem, ki ste nam kakorkoli pomagali. Z radovednostjo zremo naprej,
skupaj s Tačkom in Nacetom Simončičem, ki je
dejal: »Kdor je v srcu mlad, je bogat.«
Napovedujemo:
FESTIVAL SLOVO POLETJU 2018
Četrtek, 23. avgust - glasbena ekstaza –
PERPETUUM JAZZILE
Petek, 24. avgust – plesna fantazija –
POLETJE V ŠKOLJKI OB SAVI (z društvom NLP
Litija ter z gosti: Plesni klub BOLERO in Plesni
klub ARTIFEX
Vsak večer ob 20.00 – na VALVAZORJEVEM
TRGU V LITIJI (v primeru slabega vremena v
Športni dvorani Litija)

Vitrina meseca
junija

Letos obeležujemo 100-let
nico rojstva našega someščana, znamenitega igralca in lutkarja Naceta
Simončiča (1918 – 2001), ki ga srednje in starejše generacije poznamo predvsem po vlogi
Kljukca in Radovednega Tačka. V počastitev
njegovega spomina smo mu posvetili junijsko
vitrino meseca. Obiskovalci si lahko do konca
junija ogledate njegovo zaključno spričevalo 1.
odrskega tečaja Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju iz leta 1944.
Na listini lahko med drugim razberemo tudi
znamenita imena slovenske povojne igralske
scene, kot so Jože Gale, Jože Tiran, Franc Presetnik in Filip Kumbatovič Kalan.

Čas odprtosti v juliju
in avgustu

s policijskimi psi. Otroke so navduševali tudi
domači kužki, ki so svoje spretnosti prikazali
s pomočjo pridnih lastnikov Urške Mavec, Nine
Prcač Dolinšek in Matica Berginca. Popoldne
je oživelo Tačkovo pasje igrišče ob Savi, kjer so
potekale Tačkove igre brez meja v izvedbi Društva Tačke in Repki iz Hotiča. Četrtkov večer se
je zaključil z odkritjem kipa Nacetu Simončiču
na zelenici v centru mesta (več v kolumni Knjižnice Litija). Petkovo popoldne so park na Stavbah napolnili radovedni ljubitelji kužkov, ki so
se sladkali s Tačkovimi palačinkami in sladoledom (Kuhla), se poučili na stojnicah Veterinarske ambulante Gaber (ga. Eva Lesjak), Društva
Tačke in Repki ter Društva Animal Angles. Prvič
pa je na našem festivalu svoje delo na stojnici
predstavil VDC Litija. Veliko dela je imela pasja
frizerka Metka Lamovšek, knjižnica pod kostanji pa je nudila poučne knjige o vzgoji kužkov.
Obiskala sta nas tudi dva kužka iz Društva Tačke pomagačke in razveselila otroke. Ne smemo
pozabiti na ustvarjalno delavnico s prostovoljci
iz Mladinskega centra. Urico in pol druženja je
zabavno povezoval Lovro iz Gledališča Kolenc,
vendar smo žal ves čas pogledovali v nebo,
saj je bilo napovedano slabo vreme. Zmagal je
naš pogum in izvedli smo skoraj ves načrtovan
program, ki je vključeval seveda tudi podelitev nagrad najboljšim ustvarjalcem Tačkovega
natečaja. Tačkov festival smo letos zaključili s
spominsko slovesnostjo ob 100-letnici rojstva
Naceta Simončiča v dvorani Kulturnega centra
Litija. Bilo je vrhunsko, ganljivo, poučno in neponovljivo v večeru, ko je od ganjenosti pritekla tudi kakšna solzica...(več v kolumni Knjižnice Litija). Veseli smo, da so se letos festivalu
s svojo ponudbo priključili tudi v Kavarni Tisa
(Šmelc), v Art Cafeju ter v Kuhli, kjer so svoje
goste v času festivala razveseljevali s sladkimi
Tačkovimi dobrotami. Sodelavci ZKMŠ, Knjižnice Litija, Glasbene šole Litija ter Komisije otrok
in pes (KZ Slovenije) smo pogumno sodelovali
in z delom, izkušnjami in talenti uspešno izvedli
letošnji zastavljeni program. Verjamemo, da bo
naslednje leto še več partnerjev v projektu začutilo pomembnost sodelovanja, povezovanja

V mesecu juliju in avgustu bo Mestni muzej Litija za nenapovedane obiskovalce zaprt. Ogled
naših zbirk bo možen le s predhodno najavo.
Prav tako so potrebne najave za voden ogled
muzeja in sicer na: mestnimuzej@zkms-litija.si
ali 031 689 160 oz. 070 430 202.

Litijska kapelica

Po dolgih letih in številnih načrtih bo končno
uslišana želja številnih Litijanov – ponovno bo
oživela »Litijska kapelica«. Sicer ne »in situ«,
pač pa bo njena
kopija postavljena cca. 15m proti zahodu. Stara
kapelica je bila
namreč dotrajana do te mere, da
je ni bilo mogoče
ustrezno sanirati.
Njena kopija bo
natančna podoba
izvirne kapelice,
z vsemi detajli in
poslikavami v notranjosti. Projekt
vodi in financira Mestna skupnost Litija.
Da bi čimbolj verodostojno predstavili njeno zgodbo, ki sega daleč nazaj v 18. Stoletje
ali pa še dlje, naprošamo vse, ki bi karkoli
vedeli o njej ali imeli fotografije, da se oglasite v Mestnem muzeju Litija, in nam jih posredujete. Le s skupno močjo bomo spoznali
njeno nadvse zanimivo preteklost, ki je bila
zadnja desetletja povsem prezrta. Že začetne
restavratorsko-konservatorske raziskave so
odkrile osupljive podrobnosti, ki smo jih predstavili 16. junija v okviru Poletne muzejske
noči. Pri predstavitvi sta sodelovala arheolog
Mitja Pergar iz ZVKD – OE Ljubljana ter konservatorka in restavratorka Anja Urbanc.
Podatke oz. informacije lahko posredujete tudi po telefonu (070/430-202 ali
031/689-160) ali po elektronski pošti: mestnimuzej@zkms-litija.si.
Za vsako informacijo vam bomo hvaležni!

Poletna muzejska noč 2018

16. junija se je Mestni muzej Litija priključil
vseslovenski akciji z imenom Poletna muzejska
noč, ko slovenski muzeji in galerije brezplačno
odprejo svoja vrata, in za obiskovalce pripravijo zanimive
dogodke z namenom približati javnosti nacionalno in lokalno kulturno dediščino. VaZinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
bljeni, da si več o dogajanju
GSM: 031 639 178
v našem muzeju preberete v
naslednji številki Občana!

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda:
10h – 12h in 17h - 19h
sobota: 10h - 12h
Informacije in najave skupin:
Telefon: 070-430-202 ali
e-pošta:
mestnimuzej@zkms-litija.si

KNJIŽNICA LITIJA

Bralna majčka
2017/18

Konec maja smo v tiskarno poslali naročilo za
tiskanje novih bralnih majčk in v tem trenutku
jih otroci že z veseljem nosijo. Številka sodelujočih nas je razveselila, bralo je 1487 otrok,
cici bralcev in šolarjev iz obeh občin. Motive je
po idejah knjižničarjev ponovno narisal ilustrator Gabrijel Vrhovec. Tudi letos so nam pomagali sponzorji, za kar se jim zahvaljujemo, prav
vsi so navedeni na majicah. Vsem bralcem in
njihovim mentorjem čestitke, z novimi majicami boste sporočali svetu: branje je zabavno,
poučno in koristno. Je dota za vse življenje! Na
svidenje v novi bralni sezoni, začnemo 17. 9.,
na dan zlatih knjig.

Poletavci in NajPoletavci

Tudi letos smo v Knjižnici Litija pristopili k projektu Poletavci, ki ga vodi Mestna knjižnica
Ljubljana. Projekt je prejel priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014 za izjemne dosežke na
področju promocije mladinske književnosti in
branja.
Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projekta, sodelujemo: Cankarjeva knjižnica Vrhnika,
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica
Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica dr. Tončka Pretnarja Tržič, Knjižnica Jožeta Udoviča

Cerknica, Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani,
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica
Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode,
Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica Ajdovščina in Ljudska
knjižnica Metlika.
30 minut branja na dan, 30 dni, je edini pogoj,
da se zloženka napolni z naslovi knjig. Lahko
pa berete tudi časopise, revije,… samo da berete. Sodelujoči otroci so stari od 7 do 12 let.
V skupini NajPoletavci pa berejo najstniki, med
13 in 16 letom. 18. 9. bomo imeli zaključno prireditev, kjer bomo podelili priznanja in majice.
Izžrebali glavno nagrado, to je športna ura, ki
jo podarja Hervis. Zloženke so na voljo v vseh
knjižnicah, pa tudi na spletni strani knjižnice.
Počitnice in dobre zgodbe, to gre z roko v roki!

Poletne pravljične
delavnice

Vsako sredo v juliju in avgustu, bodo otroci
lahko prišli v Knjižnico Litija, na ustvarjalne
pravljične in igralne urice, ki so namenjene
otrokom med 4 in 12. letom. Od 4. 7. do 29. 8.
se bomo družili ob pravljicah, ustvarjanju, igranju, med 10.30 in 12. uro, v galeriji knjižnice
Litija. Vabljeni v našo družbo, teme bodo spet
zanimive.
Aleksandra Mavretič

Pohodniki uživali na 22. pohodu v lepi naravi
in dobri družbi
Vreme nas je razveselilo že zjutraj, jasno nebo brez oblačka. Potem dobro razpoloženi pohodniki, ki so uživali
ob jutranjem prepevanju domačega Moškega
pevskega zbora ter Ljudskih pevk in godcev v
razgledu vse do Triglava. In zatem še
dobra volja naših
gostov, ki so v velikem številu prispeli
iz hrvaškega Zagorja, natančneje iz
Gornjega Jesenja.
Skratka, lep začetek nepozabnega
dne. Instrumentalisti iz skupine Podvinčani so z glasbo
napolnili cerkvico
na Ostrežu, počitek
na Stranskem vrhu
je obogatila glasba instrumentalistov in vokalistov AKUD Žensko kazalište, pod vodstvom Ivana Habjaneca. Cerkveni zbor sv. Ivana Krstnika
pa je s prepevanjem obogatil sveto mašo na
Glinjeku in še posebej hvala njihovemu župniku
g. Danijelu Hercegu za čudovito razmišljanje,
ki nas je povezalo kljub različnim jezikom za
isti cilj. Bogato kulturno dogajanje ob vsej poti
z odličnimi kulturniki. Zaključek pod šotorom
so s skečem in prepevanjem nadgradili naši
gostje, številni pohodniki pa so se neutrudno
vrteli ob zvokih ansambla Podvinčani. Za zvestobo smo nagradili 10- in 20-letnike, ki pridno
obiskujejo naš pohod in letos izjemoma enega
od njih razveselili tudi s sliko Polšnika, ki jo je
narisal in podaril našemu društvu Silvo Laznik
ter izžrebali prijavljene pohodnike in jim podeli-

li lepe nagrade. Toliko na kratko o pestrem dogajanju, kar pa je zelo pomembno je, da smo
sklenili prijateljstvo z gosti in se že dogovorili,
da jih obiščemo v njihovi občini. Veseli smo bili obiska
njihovega načelnika g. Andrije
Ranogajca in našega župana
g. Francija Rokavca, ki sta
skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Polšnik Tomažem Vozljem navezala stike
in podprla nadaljnje društveno sodelovanje obeh občin.
Pohodniki so bili, kot vsako
leto navdušeni nad domačimi
dobrotami, ki so jih napekle
naše pridne gospodinje, za kar
se jim prav posebej zahvaljujemo. Že veliko let društva sooblikujemo pohod, zato hvala
vsem za sodelovanje Hvala

lastnikom zemljišč za košnjo in dovoljenje, da
pohodnike popeljemo skozi naše lepe kraje:
Koširjevim, Renkovim, Zorčevim, Sladičevim,
Repovževim in Tomčevim. Še posebej hvala
Zorčevim za vsakoletno gostoljubje na Stranskem vrhu! Hvala za
parkirišča Sečnikovim, Komo, d.o.o in
Povšetovim. Hvala
predsedniku TD Polšnik Franciju Kaplji,
da nas je povezal
z našimi letošnjimi
gosti, saj smo spoznali srčne, prijazne
in delovne ljudi, ki
s prostovoljnim delom naredijo veliko
za soljudi. Ko naredimo črto pod priprave, organizacijo
in izvedbo...Odlično funkcioniramo, se pogovarjamo in skupaj rešujemo ovire, ki pa jih
ni veliko, saj smo v dvaindvajsetih letih postali že pravi profesionalci. Dragi pohodniki
vam pa hvala za dobro vzdušje in dobrodošli
na Polšniku ob letu obsorej ali še kdaj vmes!
Seveda brez sponzorjev izvedba našega pohoda ne bi bila mogoča, zato hvala za zaupanje! Zato hvala sponzorjem: Turistična zveza
Slovenije, Zidarstvo in fasaderstvo Jože Bevc
Polšnik, Metka Končar Polšnik, Tesarstvo Bučar, Anton Bučar Polšnik, Montaža pip, Franci
Kaplja, Elektrostrojna dela Joško Kraševec s.p.
Ljubljana, Mizarstvo Kos, Jože Kos, Polšnik,
Coma commerce, d.o.o. Ljubljana, Geoplan
Rovšek d.o.o. Litija, Zaključna dela v gradbeništvo, Avdil Nrecaj Polšnik, Strojno-vzdrževalna dela Tomaž Upelj Kresniške poljane,
Kamnoseštvo Lah Breg pri LitijI, Tesarstvo
Hribar, Roman Hribar Polšnik, Gostilna Juvan,
Ana Marija Majcen, Polšnik, Golobinek d.o.o.
Dobra vila Polšnik, RBM center d.o.o. Radeče,
Okrepčevalnica in bife Kuhla, Mitja Zadravec,
Polšnik, Avtocenter Jereb Rajko, Zagorje, Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Domačija Pr‘ Vovk Amadej Kotar, Polšnik, Simončič
Janez Vintarjevec, Hofertisk, Litija, Papirnica
Maar, Litija, Medijski sopokrovitelji: Radio
1 – Radio Geoss, Radio Aktual – Radio Kum,
Radio Ognjišče.

Mateja Sladič Vozelj
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POROČILO O SPREMLJANJU SKLADNOSTI IN ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE ZA LETO 2017
na sistemih oskrbe s pitno vodo na območju občine Litija, ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o.

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. (v nadaljevanju:
upravljavec)
zagotavlja nadzor nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode v okviru notranjega nadzora na vseh sistemih javne oskrbe s pitno vodo s katerimi upravlja. Notranji nadzor je
vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in
fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih
Točkah – KKT in kontrolnih točkah - KT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.
Sestavni del HACCP načrta je tudi Program odvzema vzorcev pitne vode.
Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je
prilagojeno povprečni dnevni porabi pitne vode. Storitev odvzema vzorcev pitne vode in nadaljnje
preiskave je v letu 2017 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s katerim ima
upravljavec sklenjeno pogodbo.

Poleg notranjega nadzora pa Ministrstvo pristojno za zdravje zagotavlja spremljanje pitne vode –
monitoring, s katerim se preverja, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.
RS, št. 19/04, 35/04, 26704, 92/06 in 25/09) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi),
zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec
monitoringa v letu 2017 je bil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec pa Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
Skrajšano Poročilo o notranjem nadzoru za leto 2017 po posameznih sistemih za oskrbo s pitno
vodo podajamo v obliki tabele.. Poročila v daljši obliki, skupaj z rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora in v okviru
monitoringa za posamezne vodovodne sisteme, pa so dostopna na spletni strani upravljavca
www.ksp-litija.si
Pripravila: Marta Peršin

PITNA VODA - NOTRANJI NADZOR 2017 - Upravljavec: KSP Litija d.o.o.
Vodovodni sistem - Oskrbovalno
območje

Mikrobiološka preskušanja: število vzorcev

Število
uporabnikov

Dezinfekcija

1.264
106
26

8.500
940
375

plinski klor
NaOCl
ni doziranja

13

80

ni doziranja

6

1

9

138

ni doziranja

8

4

Distribucija vode:
m3/dan

1
2
3

LITIJA ŠMARTNO
KRESNICE - Kresniški vrh
GOLIŠČE

4

MALA GOBA

5

KONJŠICA

6
7

VAČE
Vače - SLIVNA

66
13

400
80

ni doziranja
NaOCl

6
2

0
0

Vzrok
Koliformne
bakterije
Koliformne
bakterije
-

8

ČATEŠKA GORA

11

105

ni doziranja

6

1

E-coli

9

RIBČE

29

340

4

0

10

GABROVKA

65

550

UV
NaOCl – Natrijev
hipoklorit

14

4

E-coli, Koliformne
bakterije

11

VODICE (Litija)

8

48

ni doziranja

3

1

Enterokoki

12

HOTIČ

81

445

NaOCl

7

0

-

OŠ GABROVKA - DOLE

Preventivne dejavnosti v Gabrovki

Na preventivnih dejavnostih smo se v petek, 25. 5. 2018, že deseto leto zapored srečali otroci in odrasli, se družili in spoznavali. Najmlajši iz vrtca Čebelica so del dneva
preživeli s svojimi starimi starši in jih pripeljali v dopoldanskem času na pogovor o presejalnem
programu Svit. Prav tako so si učenci 1.–9.
razreda ogledali model velikega črevesa in
se s predstavnico nacionalnega presejalnega programa Svit ter medicinsko sestro Simono Mohar pogovorili, kako poskrbimo za
svoje zdravje in zdravo črevo. Odrasli smo
v popoldanskem času opravili preventivne
meritve krvnega sladkorja, holesterola, krvnega pritiska, telesne mase, se posvetovali s
strokovnjaki ZD Litija in prisluhnili predstavnici nacionalnega programa Svit. Nekateri so
opravili tudi test vzdržljivosti – hoja na 2 km.
Otroci pa so v popoldanskem času sodelovali
v prilagojenem testu vzdržljivosti – hoja na 1 km – in se družili ob gibalnih dejavnostih.
Vzgoja za zdravje se začne v družini in je naloga staršev, pri tem pa jim vzgojno-izobraževalne
ter zdravstvene organizacije pomagamo. Mnogi brezplačni preventivni programi, tudi nacionalni
programi SVIT, DORA in ZORA ter različni preventivni programi, ki jih izvajajo strokovni delavci
v ZD Litija, dodatno prispevajo k osveščanju otrok in odraslih na področju varovanja
zdravja.
Letos smo prvikrat predstavili preventivni
dejavnosti, ki ju vodita lokalni voditeljici: dejavnost Active CROSS s Tanjo, ki jo na Tlaki
pri Gabrovki vodi ga. Tanja Grm, ter koncept
pametne vadbe PrejPotem, ki jo v Tihaboju
vodi ga. Branka Jerič. Obiskovalci smo lahko
okušali okusne in zdrave prigrizke, ki jih je
po konceptu PrejPotem pripravila ga. Darja
Božič in se osvežili s sadjem, ki so nam ga
pripravile šolske kuharice.
Zahvaljujemo se delavcem ZD Litija ter SVIT-ovim ekipam, ki izvajajo preventivne dejavnosti na terenu. Tako se približajo prebivalcem, ki živijo izven mestnih središč, v bolj oddaljenih
krajih. Zahvaljujemo se tudi voditeljicama preventivnih dejavnosti, ki z optimizmom širita znanje
in vrednote, da s telesno aktivnostjo in spremembami v prehranjevalnih navadah lahko občutno
izboljšamo svoje zdravje ter omogočimo otrokom, da si ob našem zgledu pridobijo zdrave življenjske vzorce. 
Maja Plazar

Sprejem prvošolcev PŠ Dole v podmladek Rdečega križa

V nedeljo, 27. 5. 2018, 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
z naslovom: »Nasmeh nas nič ne stane, a
dela čudeže« so v prvem delu učenci PŠ
Dole pripravili kulturni program. Sledila je
podelitev članskih izkaznic RK vsem devetim prvošolcem. Mladim je čestital predsednik KORK Dole pri Litiji g. Jože Lušina
in sekretarka OZRK Litija ga. Danica Sveršina. Zaželela sta jim, da bi razmišljali in se
skušali ravnati v skladu z vrednotami RK. V
drugem delu se je sekretarka OZRK Litija
ga. Danica Sveršina zahvalila vsem tistim
plemenitim ljudem, ki sodelujejo na krvodajalskih akcijah in s svojo krvjo pomagajo
tistim, ki so pomoči potrebni. Podeljena so
bila tri priznanja za večrat darovno kri. Ob zaključku programa je bila dana beseda gostom. Spregovorila je podžupanja Občine Litija ga. Lijana Lovše in ostali predstavniki društev in organizacij
v kraju. Sledilo je družabno srečanje.
Marjeta Mrhar
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VRTEC ČEBELICA - GABROVKA

Obisk kmetije Vresk

Zmajčki smo se odzvali povabilu gospe
Metke Vresk in obiskali njihovo kmetijo. Do njihove
domačije smo se odpravili kar peš. Najprej smo šli
do pašnika, kjer nam je gospa predstavila živali, saj
ima vsaka svoje ime. Otroci so se lahko pobližje spoznali z osličkom in ga pobožali. Nekateri so z dotikom
premagali svoj strah. Videli smo še krave, osličke in
psa. Otroci so se sprostili in kazali navdušenje nad
živalmi. Kasneje smo imeli še nekaj časa za igro, risanje s kredami in druženje z zajčki. Dopoldne je minilo hitro v družbi prijetnih živali, ki so nam
popestrile dan. Najlepša hvala za prijaznost in gostoljubje. 
Eva Poklar in Jasna Mulec

VRTEC LITIJA

Kulturni dan slovenskih vrtcev

V soboto, 12. maja, smo se članice pevske skupine Vrtec Litija – dobra energija,
tokrat tretjič zapored, udeležile Kulturnega dne slovenskih vrtcev. Prireditev je
postala tradicionalna in v okviru Skupnosti vrtcev Slovenije poteka vsako drugo leto. Vsakokrat v
drugi regiji. Letošnji, deseti Dan slovenskih vrtcev smo obeležili na čudovitem koščku Slovenije,
v Lendavi. V centru Evrope, kot je v uvodnem
nagovoru šaljivo pripomnil župan Lendave. Mesto, v katerem se domačini pogovarjajo v dveh
jezikih, je ta dan še bolj zaživelo v jeziku veselja
in igrivosti. Več kot štirideset skupin zaposlenih v vrtcih se je predstavilo z različnimi talenti,
znanji in spretnostmi, ki jih negujemo in razvijamo poleg svojega osnovnega poslanstva.
Dokazali smo, da znamo biti igrivi, ustvarjalni
in inovativni. V veličastni gledališki in koncertni
dvorani smo bili priča barvitemu kulturnemu
doživetju, v katerem sta se prepletali modrost
in izkušenost starejših, ter nova, sveža energija
mlajših generacij. S podobnimi dejavnostmi ohranjamo in krepimo kulturo, umetnost, narodno
zavest in ljudsko izročilo. Vse, kar želimo v vsakodnevnem življenju predajati tudi otrokom, ki so
nam zaupani. Predstavnice Vrtca Litija smo svoj zaščitni znak, pozitivno energijo, radodarno širile
in ta dan je v resnici ni primanjkovalo nikomur. 
Vida Žontar

Medgeneracijska pravljica

Vabilo na uprizoritev glasbene pravljice Grad gradič priznane slovenske skladateljice Mire Voglar
ni nakazovalo velikega projekta, ki so ga izpeljali uporabniki medgeneracijskega središča Šmelc.
Vendar je bila to velika preizkušnja za nastopajoče, ki so avtoričino delo izvrstno
predelali tako, da so do izraza lahko prišli
vsi nastopajoči. Otroci Vrtca Litija enote
Ribica so simpatično oživeli pravljične
like, solisti Glasbene šole Litija - Šmartno
so z inštrumenti zvokovno podkrepili njihov nastop, združeni pevski zbor, v katerem so sodelovali vrtčevski otroci, učenci glasbene šole, stanovalci Doma Tisje
enote Litija in uporabniki VDC-ja Zagorje enota Litija, pa je s pesmimi dopolnil
odrsko dogajanje. Tudi slavnostna gostja
prireditve, avtorica glasbene pravljice, je bila nad videnim in slišanim navdušena.
Vesela in ponosna sem, da je bil moj otrok del te izjemne predstave. Ne le zaradi nove izkušnje
nastopanja pred številnim občinstvom, temveč predvsem zaradi sporočilne vrednosti dogodka. V
njem se namreč odslikavajo vrednote, kot sta sodelovanje in spoštovanje drugačnih in starejših,
ki jih otroci ponotranjijo preko izkušenj.
Rada bi pohvalila vse skupine uporabnikov medgeneracijskega središča Šmelc, ki tkejo niti sožitja in predstavljajo dober zgled za kvalitetno sobivanje v skupnosti. Želim vam uspešno povezovanje še naprej. 
Barbara Težak
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ČEZ NAŠE MESTO TEČE ČUDOVITA REKA... KO SE
“JANE’S WALK” SPREMENI V “SAVA TALK”

Dvanajstega maja je potekal drugi letošnji urbani sprehod Jane’s Walk. Sprehodi se odvijajo po vsem svetu, so
brezplačni, organiziramo jih prostovoljci. Namen je obujati sporočilo Jane Jacobs, urbanistično zasnovo mesta
je zasnovati oblikovati glede na potrebe ljudi, potrebno
je spoštovati “ulični balet”, ki ga ustvarjamo uporabniki
mest.

Urbanega sprehoda Jane’s Walk z naslovom LITIJA - MESTO OB REKI se je udeležilo 21 sprehajalcev. Pogovarjali smo se o mestu, ekologiji, reki Savi in pripravili nekaj
napotkov, ki jih bomo skupaj s tistimi iz prvega sprehoda
(objavljeni so bili v majski številki) posredovali tudi občini
Litija:
•	Zbrali smo se pri Ukmarjevi hiši v kateri domuje Mladinski center Litija. Alenka Urbanc (direktorica ZKMŠ
Litija) je povedala, da je objekt spomeniško začiten in
zelo potreben obnove ter energetske sanacije. Tina
Šuštaršič (Mestni muzej Litija) nas je poučila, da Ukmarjeva hiša zaradi poveznjene strehe spada v skupino francoskih podeželskih vil. Včasih je bila poznana
po lepem in urejenem vrtu. Danes njena okolica ni nič
kaj prijetna, obkrožajo jo le pesek in avtomobili. Predlagamo takojšnjo zasaditev dreves vzolž reke, ki bodo
čez nekaj let poskrbela za prijetno senco.

•	Med Mladinskim centrom in naseljem Trg na Stavbah
ni ustreznega prehoda za pešce. Čimprej ga je potrebno urediti.
•	Obnavljajo fasado Mojstrske hiše (Maister house).
Skrbi nas, da se ob obnovi ne spoštuje originalne
oblike. Zanimivih stavb iz začetka 20. stoletja je v
Litiji veliko, potrebno bi jih je ustrezno zaščititi in
ohraniti del naše zgodovine.
•	Naša druga postaja je bil park na Trgu na stavbah.
Gre za najlepši in edini namensko urejen park v Litiji.
Tukaj smo prebrali poročilo o različnih drevesih v
parku ter o problematiki “obglavljenja” mestnih dreves, ki nam ga je pripravila litijska gozdarka Branka
Ojnik. Občino pozivamo, da za obrezovanje dreves
v prihodnje najame strokovnjake, namesto poceni “obžagovalcev”. Predlagamo, da se park opremi
s tablicami na katerih bi bile označene drevesne
vrste. Ugotavljamo, da v Litiji ni nobenega strokovnega pregleda nad zeleno ureditvijo. Predlagamo
občini, da v prostorski načrt vključi plan zasaditve
in uvede strokovni nadzor nad urejanjem zelenih
površin.
•	Udeleženka sprehoda Joža Ocepek nas je opozorila na
prometno ureditev v naselju. Predlagamo, da se pripravi delavnico na temo varnosti v prometu. Smotrno
bi bilo razmisliti tudi o spremembi prometne ureditve
v naselju.
•	Med hojo do naslednje postaje smo šli mimo dveh
ekoloških otokov. Zabojniki so različnih oblik, njihova postavitev ni celostno urejena... Izkušnje iz
drugih mest nam govorijo, da se da takšne ekološke

otoke zelo lepo urediti, tako, da ne kazijo podobe
naselij.
•	Pod nadvozom žalostno propada zapuščena Rotarjeva hiša. Za neodgovorne lastnike takšnih hiš, bi bilo
potrebno sprejeti ustrezne ukrepe, da se jih spodbudi
k sanaciji ali prodaji.
•	Tretja postaja je bila pred Knjižnico Litija. Andreja
Štuhec (direktorica) nas je seznanila s prostorsko
stisko s katero se soočajo v zadnjih letih. Prostora
za širitev je dovolj. Idejne načrte nam je opisal litijski arhitekt Marko Boltin. Predlagamo, da se širitev
Knjižnice čimprej uvrsti v razvojni načrt občine ter
poskrbi za finančna sredstva.
•	Marko Boltin nas je opomnil še, da je prva faza ureditve mesta to, da se ga “pospravi”, tako kot doma
pospravimo stanovanje. Brez, da bi karkoli novega
gradili, je potrebno najprej odstraniti vse nepotrebne elemente, ki kazijo izgled: reklamne table, montažne objekte, transparente...
•	Naslednji postanek smo imeli na Cankarjevi ulici.
Mojca Ž. Metelko iz socialnega podjetja Knof je
predstavila idejo o odprtju trgovine z rabljenimi
predmeti v Litiji. Njihovo podjetje ima že štiri takšne
trgovine, v Krškem, Sevnici, Trbovljah in Brežicah.
•	Pot nas je vodila čez most, kjer smo ponovno naleteli
na neučinkovito postavitev prehodov za pešce. Med
glavnim križiščem in stavbo občine ni nobenega! Dostop do parka ob Savi je zato močno omejen. Predlagamo umestitev novega prehoda za pešce.
•	Med sprehodom je močno pripekalo sonce, zato smo
se odločili, da se o zadnjih treh postajah pogovorimo
v prijetni senci vrb, v parku ob reki Savi. Kot gostje so
se nam pridružili trije domačini.
•	Nejo Jogan (Biotehnična fakulteta, Oddelek za biologijo, Katedra za botaniko) je opisal nekaj invazivnih rastlin, posebej pa se je osredotočil na japonski dresnik,
ki ga je veliko tudi na obrežju Save v Litiji.
•	Matej Šuštaršič (Inštitut za celulozo in papir) je predstavil postopek izdelave papirja iz japonskega dresnika, kot možnost urejanja problematike razraščanja.
Dotaknil se je tudi čistilnih naprav na Savi in ozzivov,
ki jih z njimi ne moremo rešiti, izpusta antibiotikov v
reko, uporabe biomase...
•	Marjana Hönigsfeld Adamič (Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine) nam je predstavila svoje
stališče glede hidroelekrarn na srednji Savi. Razvnela se je pestra debata. Ugotovili smo, da se moramo
vsi občani o tej problematiki bolj seznaniti. Čez naše
mesto teče čudovita reka. Potrebno je zaščititi
njena naravna bogastva, se spoznati z zgodovino, ponovno obuditi družabno funkcijo reke ter
izkoristiti njen potencial za razvoj trajnostnega
turizma. Predlagamo, da se 1. junij - mednarodni
dan reke Save, uveljavi kot občinski praznik.

Neizmerno sem navdušena nad urbanim sprehodom
Jane’s Walk kot metodo za opazovanje, ponovno spoznavanje mesta in iskanje rešitev v praksi. Preprosto in
učinkovito. Vendar je bilo pravo presenečenje povsem
drugje. V ljudeh, v pogovoru, v druženju. Udeleženci
sprehodov so si prisluhnili, delili svoja strokovna znanja,
kritične poglede na mesto ter osebne anekdote. In tako
ponovno pokazali, da smo prav ljudje smo največji zaklad mesta!
vodja sprehoda: Kaja Mlakar Agrež
P.S. Sprehod je bil daljši kot smo načrtovali. Litija nujno
potrebuje javne toaletne prostore!

Litijski in Šmarski veterani
na ekskurziji v Mariboru

Tretja majska sobota je bila rezervirana za strokovna ekskurzijo članov Območnega združenja
VVZS Litija-Šmartno. Tako kot doslej, je čudovit
program pripravil član združenja Karlo Lemut,
ki je poskrbel tudi za bogat program obiskov v
Mariboru.
Na pot so se odpravili iz več krajev v
obeh občinah z dvema avtobusoma,
saj so se lani nekateri pritoževali, da
niso mogli iti na ekskurzijo zaradi
zasedenosti sedežev. Vse pa kaže,
da je bil to bolj ali manj izgovor, saj
letošnja avtobusa žal nista bila napolnjena.
Po krajšem postanku ob štajerski
avtocesti so šli najprej v Vojašnico
Rudolfa Maistra v Mariboru, kjer
so sodelovali pri dvigovanju slovenske zastave,
predstavitvi dejavnosti in oborožitve enote, skoraj vsi pa so si bili enotni, da je bil najbolj zanimiv obisk vojaškega muzeja v nekdanji kadetici.
Muzej spremlja, zbira, dokumentira, hrani,
proučuje in raziskuje ter predstavlja muzejske
predmete, ki so priče zgodovinskih dogodkov,
vsakdanjega življenja, ustvarjanja vojakov in vo-

jaštva v slovenskem etničnem prostoru ter nosilci informacij o preteklosti. S tako komunikacijo
omogoča strokovni vojaški, vojaškozgodovinski
in širši javnosti vpogled v različna zgodovinska
obdobja, ki so sooblikovala današnjo podobo
Slovenije, Slovencev in Slovenske vojske. Poleg
tega spremlja in dokumentira razvoj Slovenske
vojske.

Svoje poslanstvo muzej utemeljuje na 15 muzejskih zbirkah gradiva oziroma premične kulturne
dediščine. Zbirke združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično gradivo, likovna dela
ter fotografije, ki se dopolnjujejo na podlagi zbiralne politike muzeja.

V vojaški jedilnici smo se tudi najedli, pot pa nadaljevali v mariborski akvarij-terarij. Akvarij-terarij v Mariboru je ena pomembnejših tovrstnih
ustanov v južni in srednji Evropi. Raznovrstnost
razstavljenih živali in strokovno delo je poneslo njegov sloves po vsem svetu. Že leta lahko
to ustanovo zasledimo v registru pomembnih
evropskih zooloških vrtov in akvarijev, univerza
v Waikikiju na Havajih ga je celo uvrstila na seznam svetovno pomembnih akvarijev.
Za zaključek obiska Maribora pa smo se odpravili še na ogled vinske kleti, ki se nahaja v
središču mesta. Pod Trgom svobode in še dlje
se razprostira ena največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. Najstarejši del kleti
je bil zgrajen leta 1847. Danes se klet ponaša s
površino 15.000 m2 in z 2,1 kilometra dolgimi
podzemnimi predori, ki segajo pod Trgom svobode vse do Partizanske, Prešernove in Razlagove ceste in vas zapeljejo v svet opojnih vinskih
okusov. Leseni sodi, betonske cisterne, steklenice z vinsko patino imajo skupno kapaciteto 6
milijonov litrov!
Ob poti domov smo se ustavili še v Šempetru v
Savinjski dolini na poznem kosilu in potovanje
zaključili ob prijetnih družabnih igrah z bogatimi
praktičnimi nagradami.
Besedilo in slike: Rudi Bregar

VETERANSKE ŠPORTNE IGRE

Zveza Veteranov vojne za
Slovenijo in zveza Policijskih
veteranskih društev »Sever«
Slovenija sta v soboto, 9. 6.
2018, organizirali 17. veteranske športne igre v Radovljici.
Tekmovanje je potekalo v
šestih športnih disciplinah:
v šahu, v streljanju z malokalibrsko puško na 50 metrov, v košarki, v metu bombe, v pikadu in vlečenju vrvi.

Območna združenja so v skladu z navodili za vsako disciplino lahko prijavila ekipo s tremi
člani in eno rezervo.
Veteranske športne igre so potekale pri osnovni šoli v Radovljici v organizaciji območnega
združenja veteranov vojne za
Slovenijo Zgornja Gorenjska,
ki je to nalogo opravilo več kot
odlično.
Na tekmovanju je sodelovalo
več kot 600 veteranov. Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Litija –
Šmartno pa je za to tekmovanje prijavilo dve ekipi, in sicer
ekipo za streljanje z malokalibrsko puško, ki se je uvrstila
na 13. mesto, in ekipo za met
bombe, ki je dosegla 9. mesto.
V povprečju pa je naše območno združenje med 41.
združenji, ki so sodelovala na
tem tekmovanju, doseglo 28.
mesto, čeprav smo sodelovali
le z dvema ekipama.
V bodoče bi želeli, da se člani našega združenja v večjem
številu udeležijo takih in podobnih veteranskih srečanj.
Karlo Lemut
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SLIKARSKA POT, POSVEČENA
RUDNIKU

Spet lahko zapišem, da je pravkar predstavljena knjiga
RUDNIK SITARJEVEC 2018, LILA – BARORELIEFI »veličasten spomenik« mestu Litija, vsem njenim prebivalcem in
rudniku.
Pred približno letom dni sem to zapisala za »huntek«, ki
stoji pred muzejem. V spomin in opomin vsem mlajšim rodovom na čas, ki je minil, a še ni utonil v pozabo. Hvala Bogu, da smo znali ujeti »zadnji
vlak« in prisluhniti še živečim rudarjem, ki niso pozabili težkega dela v rudniku Sitarjevec.
Čeprav so bili še skoraj otroci, mladi fantje in dekleta, so delali z vso močjo in se umazani
ter skrajno utrujeni vračali domov. Dolge kilometre peš ali s kolesom. Mnogi, mnogo kilometrov!
Še nekaj nenavadnega je z gledišča današnjega človeka odlikovalo takratne ljudi, še posebej mladostnike: niso se pritoževali, ampak so veseli,
ker imajo delo, hodili v črno zadušljivo jamo, da so si
služili vsakdanji kruh.
Vem, da je tudi danes mnogim zelo težko. Da imajo
težko delo, da slabo zaslužijo, da je njihov delovnik dolg
in naporen. Po svoje nič manj kot včasih.
Ko v mislih primerjam stare čase s sodobnim, moram
priznati, da so včasih imeli nekaj, kar mnogim manjka
danes.
Sprašujete, kaj je tisto odrinjeno in izgubljeno?
Iz pripovedovanj vem, da so nekdaj ljudje znali biti
skromni, zadovoljni z majhnim in hvaležni za drobne
stvari in pozornosti.
Kaj pa danes? Danes se vsem zdi vse samoumevno.
A mislim, da ni tako in ni vse tako samoumevno,
obvezno, zato je knjiga, ki leži pred menoj, veličasten
slavospev življenju in času, ki nas učita spoštovanja do
starejših, hvaležnosti za dobrine, ki jih imajo mnogi v obilju, in potrpežljivosti v težkih trenutkih.
Preden zaključim to pisanje, naj povem, da sem hvaležna vsem, ki so sodelovali pri
nastanku te knjige, predvsem pa članom likovnega društva LILA, ki so se zavzeli in se maksimalno potrudili, da bo rudnik
Sitarjevec za vedno ostal med
nami. Njihovo delo in knjiga
kar zažarita v roki bralca, zato
resnično čestitam vsem podpisanim.
Ob koncu ne smem pozabiti
omeniti, da je Mestni muzej Litija še mlad po letih, a bo vsak čas
imel na svojih policah že drugo
knjigo o sledovih, ki so jih zapustili naši predniki – razumljivo
mlajšim in starejšim rodovom.
Začeli so s »pra-Litijo«: KO LITIJA ŠE NI BILA LITIJA, za tisk pa
je pripravljena STARA SODNIJA.
Prelepo dopolnilo rudniku Sitarjevec bodo tudi zgodbice za mlajše, zbrane v knjigi ŠKRAT
SITARJEVČEK, ki so že napisane in pripravljene. Čakajo samo na »zeleno finančno lučko«
in takoj ko se bo prižgala,
se bo knjiga začela ilustrirati, kajti le s pisano besedo
se bodo navade, običaji in
življenje nekoč ohranili za
mlajše rodove.
Darinka Kobal

Novice iz Planinskega društva Litija

12.5.2018 so člani sekcije »Sokol« izvedli že večkrat odpovedani pohod na Hleviško planino, ki se ga je udeležilo 20 pohodnikov. Na 908 visoki vrh so se povzpeli
iz vasi Čekovnik, sestopili pa so v Idrijo. Skupnega izleta osnovnih šol na Slivnico
se je 19.5.2018 udeležilo 50 učencev, staršev in spremljevalcev. OŠ Litijo je
zastopalo 20, OŠ Šmartno pri Litiji 6, OŠ Gradec 4, podružnično OŠ Hotič 4 in
podružnično OŠ Kresnice 14 planincev. Izlet sta vodila Sašo Borišek – Joul in Aleš Pregel.
Planinska sekcija »Sokol« je s svojimi 20 člani 26.5.2018 izvedla pohod na Pirčev hrib (852
m) v Gorjancih. Zapeljali so se do samostana Pleterje, se povzpeli do vasi Javorovica (550
m) in naprej na vrh. 26.5.2018 so se planinci sekcije Sava podali na izlet na 1303 m visoko
Kojco, sosedo bolj znanega Porezna. Izleta se je udeležilo 15 članov, ki so se v hrib podali
iz Zakojce. Po slabih dveh urah so prisopihali na vrh, kjer so se v prijetnem ambientu velike
senene kope in manjšega zavetišča odpočili in naužili razgledov na sosednje hribovje. Vračali
so se preko Vrha Ravni, na koncu pa so se z žlinkrofi in domačo klobaso podprli na turistični
kmetiji Flander v Zakojci. V nedeljo 3.6.2018 se je 14. pohoda od češnje do češnje v Goriških
Brdih udeležilo 23 pohodnikov planinske sekcije »Sokol«.
Načrtovani izleti in akcije v juniju in juliju 2018.
- 16.6.2018 – Rogla – dan slovenskih planinskih doživetij (sekcija Sokol in družinska sekcija)
- 23.6.2018 – Bjelolasica (sekcija Sava)
- 30.6.2018 – Hleviška planina (sekcija Sava)
- 30.6.2018 – Mala Ponca (sekcija Sokol)
- 7.7.2018 – Češka koča – Ledine (sekcija Sokol)
- 14.7.2018 – Kozji vrh (sekcija Sokol)
- 21.7.2018 – Kanin (sekcija Sokol)
- 28.7.2018 – Košutnikov turn (sekcija Sokol)
- 28.7.2018 – Debela Peč (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu in na spletu http://www.
pdrustvo-litija.si/
Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

KOMAJ VERJETNO

1. Enkrat se bo našel nekdo, ki bo navdušil z resnico (Čeprav je to že potrjeno
in dokazano – samo oči si zapiramo pred tem dejstvom.)! Temeljni in temeljit filozof iz
obdobja renesanse in humanizma (500 let nazaj) je naše gore list.
Ker je bilo zaradi volitev v prejšnjem Občanu premalo prostora, naš notar Miro Bregar pa je
želel objaviti članek o krožišču v Butalah, sem odstopil prostor tej aktualni temi in moram
priznati, da se lahko primerja z Milčinskim. Čestitam! (Z Anko nestrpno čakava nadaljevanje!)
Zato majska kolumna o našem filozofu ni bila objavljena, lahko pa si jo pogledate na: http://
www.vace.si/komajverjetno.htm .
2. Nekomu sem izpolnil željo. (To rad počnem.) in vsebino, ki je bila napisana pod to točko 2,
zbrisal. Vendar še ni vse izgubljeno! Za radovedne: http://www.vace.si/komajverjetno.htm
3. Nikoli ne uganete, kdo je pred kratkim dobil v Kongresnem centru Brdo naziv Naj prostovoljec 2017 v kategoriji – starost nad 30 let! Če je uganka pretežka, je odgovor spet na isti
spletni stani: http://www.vace.si/komajverjetno.htm
4. Če sem kaj pozabil ali za dodatna pojasnila - pokličite: 041 896 632.
Uživajmo, saj smo živi, pa še počitnice so! Zvonček Norček
Imam predlog za užitek na prvi počitniški dan: V nedljo 24. junija 2018, ob 16.00, bo Dan
državnosti in Praznik kulturne dediščine na GEOSS-u. Učili in smejali se bomo članom Prosvetnega društva Čeče iz »Hrastnika«.

OD GRAJSKEGA DO KMEČKEGA JEDILNIKA

V novembrski številki revije Levstikova pot smo ponatisnili tudi vsebino seminarske v naloge, ki so jo na prelomu tisočletja pod mentorskim vodstvom Fani Rovšek Kosmač pripravile učenke zgodovinskega krožka Osnovne šole Litija. Izredno zanimivo vsebino lahko
preberete v reviji Levstikova pot, ki jo lahko naročite na naslovu Zavod Levstikova pot,
Sevno 44, 1276 Primskovo. Plačate samo stroške pošiljanja.
Seveda pa se je ob tem zgodila neljuba napaka, saj smo ob besedilu zapisali, da je tedanja
mentorica zgodovinskega krožka pokojna, namesto upokojena. Za neljubo jezikovno napako se iskreno opravičujemo Fani Rovšek Kosmačevi in vsem bralcem revije.
Rudi Bregar, Zavod Levstikova pot

Spoštovane volilke in volilci!

Volitve so za nami, zato naj se najprej zahvalim vsem, ki ste
oddali glas za Listo Marjana Šarca. V našem volilnem okraju
smo zasedli odlično drugo mesto s 1629 glasovi, kar pomeni
17,62%. V državnem merilu je stranka LMŠ dobila 12,65% in se
s 13 poslanci uvrstila v državni zbor. Skupaj z vami upam, da
bo stranka LMŠ konstruktiven in razvojno naravnan člen nove
vlade, ki bo pričel tako težko pričakovane spremembe na bolje.
Obenem čestitke zmagovalni stranki SDS in svetniškem kolegu
Borisu Doblekarju za uvrstitev v državni zbor RS.
Dušan Hauptman

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI

PONED. 2.7.2018, ob 16.uri

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe
za dobro drugega.

RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke
in krvodajalce, da se udeležijo
krvodajalske akcije, ki bo 5. julija 2018
od 7.00 do 13.00 ure v prostorih
Zdravstvenega doma v Litiji
KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko
le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni !
RKS OZ LITIJA
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DRAGA ZDENKA, ZA VEDNO BOŠ Z NAMI......

TENIS KLUB AS

JAKA TOMAŽIN DRŽAVNI PRVAK DO 14 LET

Najboljši slovenski igralec do 14 let,
Bor Artnak, je tik pred državnim prvenstvom
nesrečno zlomil prst in že je kazalo, da bo tokrat Tenis klub AS Litija ostal brez naslova državnega prvaka. A je stvari vzel v svoje roke
leto dni mlajši Jaka Tomažin in na Državnem
prvenstvu do 14 let v dvojicah skupaj v paru z
mariborčanom Aljažem Kirbišem osvojil 1. mesto in naslov državnega prvaka ! V finalu sta
ugnala Joksovič Vanjo in Japelj Joba, oba iz TK
Medvode z rezultatom 16 60 12/10. ČESTITAMO ! V igrah posamezno je bil Jaka precej smole, saj mu je žreb namenil že v prvem krogu
3. nosilca, ki je bil pričakovano uspešnejši. Na
državnem prvenstvu pri deklicah je nastopila
Rina Grošelj, ki se je med posameznicami uvrstila v drugi krog, nato pa morala premoč priznati 3. nosilki Brini Šulin iz Radomelj, v igrah
dvojic pa je skupaj z Anamari Žnuderl iz Maribora izgubila v prvem krogu. Sta pa oba, tako
Jaka Tomažin kot Rina Grošelj nato uspešno
nastopila na odprtih prvenstvih do 14 let dober
teden dni kasneje. Jaka Tomažin je izkoristil

prednost domačega terena, saj se je turnir odvijal v domačen Tenis klubu AS v Litiji in odigral
res izvrstno in se uvrstil v finale in osvojil končno 2. mesto.
Rina Grošelj pa je nastopila v Ljubljani, kjer se
je uvrstila v četrtfinale, tam je morala priznati
premoč 1. nosilki turnirja Pii Mariji Rebec.
Na državnem prvenstvu do 16 let je nastopila
Pia Poglajen, ki se je med posameznicami uvrstila v drugi krog, v igrah dvojic pa v četrtfinale.
Tom Ašič Kovač je v začetku maja odlično nastopal na odprtem prvenstvu do 18 let v Rogaški, kjer je pokoril vso konkurenco in osvojil 1.
mesto, ter napovedal boj za lovoriko na državnem prvenstvu, ki je sledilo konec maja v Kranju. Tomu se je na državnem prvenstvu uspelo
uvrstiti v četrtfinale, potem ko je za las izgubil
tekmo za polfinale proti Komac Roku in sicer je
bil rezultat 46 64 64 v korist Komaca, ki je kasneje zaigral v finalu. V dvojicah pa se je skupaj
z Lukman Maksom iz Kranja uvrstil v polfinale
in osvojil 3. mesto. Na državnem prvenstvu do
18 let je pri fantih nastopil tudi Vodnik Luka,
a se mu ni uspelo uvrstiti v glavni turnir in pri
dekletih Poglajen Pia in Cerovšek Laura, ki
sta končali v prvem krogu.
Znova je na ITF Futersu z nagradnim skladom
15.000$ uspešno nastopil Nik Razboršek, ki
se je v igrah posamezno uvrstil v četrfinale, v
igrah dvojic pa v paru s Kočevar Dešman Tomom v finale, kjer sta nesrečno izgubila 62 67
4/10 in osvojila končno 2.mesto. Čestitamo !
Pred našimi tekmovalci je ob prihodu poletja še
cel kup pomembnih tekem. Tom Ašič Kovač in
Tina Godec bosta nastopila na članskem državnem prvenstvu. Bora Artnak čakata evropsko ekipno prvenstvo in evropsko posamezno
prvenstvo v juliju, Nik Razboršek nastopa na
Futuresu v Italiji, Nastja Kolar na 25.000$
vrednem turnirju v Singapurju. Tako Nik kot
Nastja sta v času nastajanja tega članka že
zabeležila vsak po eno zmago in se uvrstila v
drugi krog. Za vse držimo pesti, rezultate pa
vam sporočimo v naslednji izdaji Občana, spremljate pa nas lahko tudi na Facebooku in na
www.as-litija.si.

Mednarodni turnir tradicionalnega karateja
Mostar 2018

Slovenska zveza
tradicionalnega
karateja se je že tradicionalno udeležila mednarodnega
turnirja v Mostarju-BiH, ki se
je odvijal 28. 4. 2018. Za izbrano vrsto Slovenske zveze
tradicionalnega karateja je
tekmovala tudi naša članica
Nina Požun.
Prikazala je odlične nastope in
dosegla naslednja odličja: 2.
mesto v disciplini FU-KOGO
(kata+borba), 3. mesto v prosti borbi ter 3. mesto v kati
ekipno (z Natali Sedmak iz KK
Oldersi in Ajdo Oražem iz KK Miki). Čestitke!

1. Mednarodni odprti Pokal SZTK 2018

KK Kensei

V nedeljo, 13.5.2018 je v Dobrovi pri Ljubljani potekal mednarodni pokalni turnir SZTK 2018 in
naš KK KENSEI JE PRIŠEL DO VRHUNSKEGA TRETJEGA MESTA V SKUPNEM SEŠTEVKU! Med kar
14 klubi in preko 150 tekmovalci so naši karateisti se odrezali vrhunsko in tako smo dosegli odlično 3. mesto v skupnem seštevku. Prehitela sta nas le dva kluba, karate klub Miki in KK Grade. KK
Kensei ima tako odlično izhodišče za vrhunske rezultate tudi na državnem prvenstvu, ki bo 9. 6.
2018, v Ilirski Bistrici.
Vrhunsko skupinsko 3. mesto so nam priborili: Matic Šifrer 1.
mesto borba (ko-go kumite) in 3. mesto kata, Nina Požun 3.
mesto prosta borba, Pia Utenkar 1. mesto borba (ko-go kumite),
Dominik Sladič 1. mesto kata in 2. mesto borba (kihon ippon
kumite), Dejan Stamatovski 2. mesto kata in 1. mesto borba
(kihon ippon kumite), Mila Štimec 3. mesto borba (jiyu ippon
kumite), Lea Balta 3. mesto kata, Jernej Sladič 3. mesto kata
in 2. mesto borba (kihon ippon kumite), Tilen Šifrer 3. mesto

borba (kihon ippon kumite), Tristan Zore 3. mesto kata in Pia
Utenkar, Matic Šifrer, Nina Požun so v kati ekipno dosegli 2.
mesto. Na tekmi sta sodila tudi naša sodnika Gorazd Praprotnik
in Toni Povše. Čestitke vsem tekmovalcem.

KK Kensei

Življenje se prične in konča z jokom. V petek, 18.5.2018 nam je zastal korak, ustavile so se besede, solze so nekontrolirano polzele po licih ob spoznanju, da naše soigralke Zdenke Klančar Bregar, ki smo jo imele rade, ki je bila del naše lepe zgodbe, ni več med nami. V petinšestdesetem
letu se je zaradi krute bolezni njena življenska pot prezgodaj zaključila.
Zdenkina košarkarska pot se je pričela leta 1969, ko se je priključila ženski
članski ekipi KK Litija, za svoj dres pa
si je izbrala številko 6. Njene kvalitete
na igrišču so bile neprecenljive, njena
levica pa je bila mnogokrat nerešljiva uganka za nasprotnice, saj je neusmiljeno polnila njihov koš. V svoji
devetletni aktivni košarkarski karieri
je odigrala 199 tekem in dosegla zavidljivih 2975 košev. Po končanem
aktivnem igranju se je z veseljem priključila ekipi veterank, z nami sodelovala na vsakoletnih turnirjih tako v
Sloveniji, kot izven njenih meja. Leta
2001 je z veteransko ekipo SLO 45 +
na svetovnem prvenstvu v Ljubljani
osvojila srebrno medaljo, na katero je
bilo zelo ponosna. Posebnost domače ekipe veterank pa so bila in so še vedno prijateljska druženja izven igrišča, ki se jih je zelo rada
udeleževala in nas razvajala s svojimi okusnimi pariškimi rožami. Med nami se je stkalo pravo,
iskreno prijateljstvo. Poleg športnih kvalitet, pa je bila Zdenka dobra žena, skrbna mamica in
babica. Vse te njene kvalitete pa je prekinila neozdravljiva bolezen. Zaprla se je vase, vso resnico
je tiščala v sebi, nikogar ni želela obremenjevati. Toda iz njenega pogleda smo razbrale, da je
bolezen zelo hitro napredovala. Naša draga Zdenka je doživela ogromno zmag, toda v bitki s to
kruto boleznijo je njeno športno srce omagalo. Težko je najti besede, ki bi izrazile vso bolečino,
ki smo jo ob tej izgubi začutile, kajti vsako slovo je težko, toda zadnje slovo od nekoga, ki smo ga
imele rade, ki je bil del te naše čudovite zgodbe, je najtežje. Zdenka je bila vsekakor velik del te
naše zgodbe, ki jo bomo vsekakor nadaljevale…..z njenim spominom v naših srcih.
Naj zaključimo z naslednjo mislijo Goetheja: Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih
razgrneš vedno znova zažarijo. Na našo drago Zdenko bodo za vedno žareli.  Tvoje veteranke.
Čepijo z leve: Dragi, Tatjana, Duška, Mojca K., druga vrsta z leve: Babša, Keri, Jelka B., Miša, tretja
vrsta z leve: Mojca L., Jelka K., ZDENKA, Marjana

ŽENSKI ROKOMET

Za žensko rokometno ekipo
ŽRD Litija je uspešen konec
rokometnega tekmovanja v
letošnji sezoni. Za njimi je izredno pomembna sezona, kjer so vse izbranke
posameznih ekip dosegle izjemne športne rezultate. Še posebej velja izpostaviti ekipi kadetinj in članic, ki sta osvojili 3. mesto.
Članska ekipa ŽRD Litija,
ki jo sestavlja
18 igralk, kjer
so vse domačinke iz Litije
in Šmartna, je
pod vodstvom
trenerja Boštjana Kogovška in
pomočnika trenerja Romana
Verbajsa v letošnji tekmovalni
sezoni 2017/18, na 20 tekmah zabeležila 12
zmag, 2 neodločena izida in 6 porazov. Ekipa
je tako sezono končala na 3. mestu v 1.b ženski rokometni ligi. V taboru ŽRD Litija se zavedamo dosežka, ki so ga usvojile in le-ta je
rezultat športne nadarjenosti naših deklet ter
trdega dela celotne ekipe. Dekleta s svojo željo
po borbenosti, predanosti športu in neizmerni
želji po doseganju višjih ciljev stopajo suvereno po poti uspešnega rokometa.
Trdno smo odločeni, da bodo nadaljevala s
kontinuiteto borbenih nastopov, in se že v naslednji sezoni poskušala uvrstiti v najelitnejše
tekmovanje v slovenskem ženskem rokometu
- v 1. žensko rokometno ligo. S polnimi tribunami navijačev in podpornikov, ki so dodatna
motivacija igralkam in vsem prostovoljcem, ki
delujejo v ŽRD Litija, verjamemo, da nam bo
uspelo. Ponosni smo na naša dekleta in jim želimo uspešno in pogumno še naprej.

Ob tem se v društvu zavedamo pomena, da
so mlajše generacije naš rokometni potencial vir uspeha za v prihodnje, zato vlagamo v
podmladek v okviru vseh preostalih naših selekcij, od mini rokometa, mlajših in starejših
deklic ter kadetinj, kjer naše deklice že dosegajo zavidljive rezultate. Poleg samih rezultatov
nas veseli prepoznan napredek, tako v roko
metnih veščinah,
kot tudi športnem
udejstvovanju nasploh. Naša dekleta postajo pra
ve uspešne športnice, ki lahko
'ime Litija' ponesejo tudi izven naših meja. Vse to
nam bo v še večji
ponos.
Naj na koncu zapišemo vse dosežke, ki so jih osvojila naša dekleta iz ŽRD
Litija v letošnji sezoni:
• članice: 3 mesto v 1.b ženski rokometni ligi,
• kadetinje: 3 mesto v državi, kjer je tekmovalo 22 ekip,
• starejše deklice: 14. mesto od 19 ekip,
• mlajše deklice: 6 mesto od 24 ekip,
• mini rokomet: uspešen zaključek sezone na
mednarodnem turnirju Zasavje Cup (Dol pri
Hrastniku), kjer so najmlajše rokometašice letnik 2007 in 2008 pod taktirko Grege
Močnika osvojile dve prvi mesti.
Počitnice in zaslužen počitek je pred vrati. Dekleta si bodo malce odpočila in si tako nabrala
moči za prihodnjo sezono, na katero se bomo
še posebej pripravili, saj računamo, da bo le-ta
tista, v kateri bomo pričeli »pisati zgodovino«
ženskega rokometa v Litiji.
Še naprej nas spremljajte na naši spletni strani
www.zrd-litija.si in na FB strani.

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-eckart metodi

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini,
z nami v mislih si vse dni.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustila nas je naša draga

Zapustil nas je naš dragi mož in oče

ROZALIJA MURATOVIĆ

PERO BOŠNJAK

ob izgubi dragega moža, očeta in ata.

SLAVKO BAJC

28.4.1953 – 21.5.2018
iz Litije

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjeno cvetje,
sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter materialno
pomoč.

Iskreno se zahvaljujemo prijateljem, sosedom, osebju in varovancem
Varstveno delovnega centra iz Litije za izrečene besede sožalja in
spremstva na njegovi zadnji poti.

Njegovi: žena Vida ter Teja in Mija z družinama

Žalujoča: sin Midhad in mož Hakija

žena Marija, sinova Ivan z Jasmino in Božidar

Zadnji trenutki s tabo,
ki se ne vrnejo nazaj,
ostali v našem bodo spominu,
ko cvetel je mesec maj.

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo!

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zaradi hude bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustila žena,
mami, babica in sestra

ob boleči izgubi ljubega moža, atija, dedija, brata, sina,
svaka in strica.

Zdenka Bregar

BOGOMIR TREBEC

16.8.1953 – 18.5.2018
iz Spodnjega Hotiča

iz Kresnic
24.12.1961 – 15.5.2018

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše. Hvala gospodu župniku
dr. Božidarju Ogrincu za lepo opravljen obred. Še posebej pa smo
iskreno hvaležni njenim zvestim Veterankam KK Litija, ki ste jo ponesle
v njen s cvetjem obložen prerani grob in opisale njeno športno pot.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in sočustvovali z nami.

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakomur posebej, ki ste nam v teh
res težkih trenutkih stali ob strani in z nami delili neizmerno žalost in
bolečino. Hvala vsem, ki ste nam nesebično pomagali in vsem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala, ki ste z našim atijem delili radost
življenja, se veselili z njim, ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu.

V žalosti vsi njeni.

Vsi njegovi, ki smo ga imeli neizmerno radi.

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

Zapel je zvon,
tebi v slovo…
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina…

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar nas je za vedno zapustila naša mami

ALOJZIJA PRAPROTNIK
Mlakarjeva Lojzka
iz Zgornjega Loga pri Litiji

Ostaja spomin, praznina in bolečina.

Vsi njeni

Litijska Lipa za Litijane

V SPOMIN
Te dni minevajo štiri 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, za trenutek postojite ob njegovem
grobu in mu prižgete večni plamen spomina.

Vsi njegovi

Spoštovane občanke in občani!
Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebivalci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kulturno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razsežnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij,
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu
zapisanega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem sodelovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo,
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spada tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in
živeti ta duh ...

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Pevsko društvo Lipa Litija,
kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

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 ...
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NOGOMETNA SEZONA 2018/19 MNZ LJUBLJANA
JE ZAKLJUČENA

Pri vikend v juniju se je zaključila tekmovalna sezona v nogometu MNZ Ljubljana.
Nogometaši NK Kresnice so zadovoljni z letošnjim rezultatom. Člani, ki so tekmovali
v Regionalni Ljubljanski ligi so osvojili 4. mesto
(med 12 ekipami). V zadnjih dveh krogih so v
lokalnih derbijih z Litijo zmagali, z Jevnico pa
remizirali.
CICIBANI U-8 so se udeležili 8 turnirjev, CICIBANU U-10 pa so odigrali 18 tekem v ligi. V
zadnji tekmi so na domačem igrišču premagali
NK Jezera iz Medvod, kar jim iskreno čestitamo. To je druga zmaga v letošnji sezoni. Prvo
zmago so osvojili v Ihanu. V mesecu juniju bo
organiziran zaključek tekmovanja, Upravni odbor bo ocenil delo letošnje sezone in začele se
bodo priprave za novo tekmovalno sezono.
Na področju gospodarjenja z objekti je bil program zamenjave strehe na Športni dvorani, vendar razpis na Fundacijo za šport ni uspel. Za jesen
se predvideva zamenjava oken in vrat na objektu Športne dvorane. Redno se vzdržuje travnato igrišče in ostala infrastruktura.
Kljub temu, da je tekmovalna sezona končana bodo nove sezone v
jeseni ostalo še dovolj dela.
Ob tej priliki se vodstvo kluba zahvaljuje igralcem in trenerjem za
uspešno opravljeno delo, navijačem in simpatizerjem pa hvala za
športno navijanje.
Mlade vabimo, da se vključijo v tekmovalni ritem, ki se bo pričel v drugi polovici meseca avgusta. Cicibanom, ki se bodo udeležili tabora v
Savudriji pa želimo veliko sonca,
morja in zabave.
NK Kresnice

ZakljuČek spomladanskih
tekov- ŠILT

Tudi letos smo ŠILT tekači sodelovali na litijskem
teku. Domač teren, domači navijači, prijetno
druženje s tekaškimi prijatelji iz drugih
društev je dvigovalo dobro voljo in zagon. Da smo dobro delali in pridno trenirali, so pokazali rezultati v cilju. Kar 5
medalj smo osvojili. Takšen rezultat je
zasluga celotnega društva, saj to pove,
da gremo v pravo smer.
Tekmovali smo tudi na ekipnem teku in

Tajinem dobrodelnem teku. Srečni in zadovoljni obrazi
so povedali vse.
Vsem udeležencem teka, bučnim navijačem, ZD in vsem,
ki ste nas varovali, iskrena HVALA in nasvidenje nasled
nje leto.
Mia Loc

Zaključna prireditev v NLP Litija

Sedaj že tradicionalno se plesna Litija ob začetku junija zbere v Športni dvorani Litija, kjer plesalci litijskega plesnega društva pokažejo, kaj so se naučili v
pretekli sezoni. V zadnjih nekaj sezonah se dvorana dodobra napolni, tudi letos
je bilo temu tako. Ob spremni besedi poslanic svetovnih umetnikov so se na plesnem podiju predstavili plesalci skupin Cici, Pop mini, Pop, Balet, plesalci šolskega plesnega festivala iz Vač, otroci
in mladinci iz Litije in Kresnic, člani in skupina odraslih. Otroci, ki ne tekmujejo so že zaključili s z
vajami, medtem ko se tekmovalci pripravljajo na vrhunec sezone. Vsi tekmovalci našega društva
bodo zaplesali na državnem prvenstvu, ki bo letos od 23. junija do 1. julija potekalo v Medvodah.
Nekatere hip hoparje čaka tudi evropsko prvenstvo, prav kmalu bodo odpotovali v Nemčijo.

NK JEVNICA- starejši dečki PRVAKI 3.lige
MNZ Ljubljana 2017/2018

Starejši dečki so v zanimivi zadnji tekmi, ki je odločala o zmagovalcu z 1:0
premagali ekipo Vira. Na treningih je sodelovalo 31 igralcev, med njimi tudi tri
dekleta. Za tako velik uspeh jim ČESTITAMO.
Člani so po začetnih težavah le ujeli ritem igre in sezono zaključili na 8. Mestu.
Mladinska ekipa je drugi ligi osvojila 3 mesto, kar je zelo dober uspeh. Vse ostale selekcije ki
so točkovno igrale v ligi so v sredini lestvic. Naši najmlajši, ki še ne igrajo za točke in se šele
spoznavajo z nogometno igro, pa so uspešno igrali na turnirjih in ligah in zastopali barve kluba.
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 je
dala 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.

NK Jevnica U14 na nogometnem turnirju v Rotterdamu

Tudi letos smo se odločili, da se na koncu sezone naši nogometaši pomerijo tudi na mednarodni
ravni. Ponovno smo šli na sever, tokrat na Nizozemsko, ki velja za nogometno velesilo v svetovnem merilu. Tokrat je glavnina odprave odpotovala z letalom iz Brnika. Letos je naša odprava
štela kar 54 članov od tega devetnajst nogometašev in tri nogometašice, ostalo so tvorili trenerji,
navijači, družinski člani in podporniki kluba. Ker je šlo za velik logistični zalogaj, je vsak prispeval
svoj delež, od medicinske oskrbe ob igrišču, razdeljevanja hrane in vode, spodbujanje in motiviranje igralcev, od tega, da je bila na vsakem igrišču, kjer smo igrali izobešena slovenska zastava in
zastava NK Jevnice, do snemanja tekem, vozniki z navigiranjem po državi ter ostalih zadev, ki nas
je privedla do uspešnega zaključka celotnega projekta, zato se vsem zahvaljujemo za podporo.

U-14 Rotterdam 27.5.2018
V soboto 26.maja smo imeli prve tekme in pričakal nas je za nizozemsko neobičajno vroč konec
tedna, s stopinjami blizu trideset. Ker je tekmovalo kar 184 ekip v vseh kategorijh, se je tekmovanje razdelilo na štiri prizorišča, vsaka z vsaj petimi velikimi igrišči. Lahko bi celo govorili o
medcelinskem turnirju, saj je v naši kategoriji tekmovala tudi ekipa iz Kitajske. Prvo tekmo smo
premagali nizozemsko ekipo, ki je bila domačin na igriščih na katerih smo igrali. Drugo tekmo
prav tako zmagali 2:0, proti ekipi, ki je uradni partner Feyenoorda. Zmagali tudi tretjo tekmo proti
angležem in osvojili prvo mesto v skupini. Drugi dan premagali belgijsko in nizozemsko ekipo ter
neoodločeno igrali proti angležem, ki so s čvrsto igro ubranili vse naše napade. Zaradi gol razlike
smo osvojili drugo mesto in odšli na tekmo za tretje mesto brez dobljenega gola na turnirju. Na
tekmi se je že poznala utrujenost igralcev, tako da so morali prvič priznati poraz na turnirju. Čestitamo za četrto mesto izmed dvajsetih ekip.
Prosti čas smo izkoristili za ogled tradicionalne nizozemske vasice (ogled mlinov na veter, izdelava cokel, degustacija sirov, ...), si ogledali Feyenoord stadion, se vozili z ladjico po Amsterdamu in
si ogledali znamenite amsterdamske četrti. Na koncu bi se zahvalili tudi našim sponzorjem, da so
nam s svojimi sredstvi olajšali izvedbo projekta: Gozdarstvo Grča d.d., Avtohiša MALGAJ d.o.o.,
Mesarstvo Godec, KGZ Litija, Avtovleka Matjaž Pavčnik s.p., Prima tisk d.o.o.
Želimo vam lepe in tople počitnice in ponovno videnje v sezoni 2018/2019.
za NK Jevnica Marjan Medved - Medo

Vpisi novih članov za novo sezono 2018/19 bodo potekali v prvem tednu v septembru, informacije o obstoječih in novih tečajih pa bomo objavljali na naši FB in spletni strani.

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO LITIJA USPEŠEN
NA ZADNJIH TEKMAH SEZONE

Zadnji vikend v maju je potekal
tradicionalni turnir za svetovni
pokal Austria Open v Tirolskem Innsbrucku.
Tokrat se je G1 turnirja iz našega kluba udeležil le Domen Pirc.
V Innsbrucku se je letos zbralo 1220 borcev iz
39. držav, tekmovanje pa je trajalo od 26. do
27.5.2018. Domen Pirc je tekmoval v svoji običajni kategoriji članov do 74 kg. V tej kategoriji je bilo 26 borcev in Domen je bil 6. nosilec
tekmovanja. Uspešno se je prebil do četrtfinala, kjer se je srečal z Nemcem Kasra Mehdipournejad, s katerim sta letos že imela soočenje
na tekmi svetovnega pokala v Belgiji. In žal je
moral tudi tokrat priznati premoč letos skoraj nepremagljivemu Nemcu. Tako je Domen pristal na
odličnem 5. mestu in s tem pridobil novih 2,16 točk na svetovni lestvici.
Prvo soboto v juniju pa se je v
hrvaškem mestu Ozalj odvijalo
mednarodno taekwondo tekmovanje Ozalj Open, namenjeno najmlajšim tekmovalcem
do kategorije kadetov, torej do
letnika 2004. Tekmovalo je 154
tekmovalcev,
od tega pet
iz Taekwondo
kluba Šmartno
Litija. V kategoriji otrok do
33 kg sta tekmovala Noel
Saje in Miha
Garantini, ki
sta si delila
tretje mesto.
V kategoriji mlajših kadetinj nad 51 kg je bila borka Žana Velagić Jereb in osvojila
srebrno medaljo. Edina Duraković je v eni številčnejših kategorij mlajših kadetinj
do 30 kg tokrat izpadla v prvem krogu in ostala brez medalje. Na tekmovanju je sodeloval tudi
Jošt Smrekar v kategoriji mlajših kadetov do 30 kg, ki pa je bil žal diskvalificiran.
Pred poletnimi počitnicami člane Taekwondo kluba Šmartno Litija čaka le še polaganje za višje
pasove, s katerim se vsako leto zaključi sezona pred zasluženimi poletnimi počitnicami in predstavlja osvojeno novo stopnjo znanja taekwondoja.
Eva Štangar
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KRIŽANKA / DOGODKI / OBVESTILA

NEPRE M I Č N I N E
prodamo starejšo družinsko hišo v neokrnjeni naravi 10 minut iz Litije v naselju Gozd
- Reka. Centralna je na drva. Hiša je potrebna nekoliko osvežitve in delne obnove. Takoj
vseljiva. Velikost parcele okrog 9.000 m2, od
tega 2.000 m2 zazidljive. Info: 041 950 668

nagradna križanka

MALI OGLASI
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

1000 Z
RIMSKO
ŠTEVILKO

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

ULIČNA ČETVORKA V LITIJI

Točno ob 12. uri 18/5-2018 so na Valvazorjevem trgu v Litiji maturantke in maturantje Gimnazije
Litija in v 19 mestih po Sloveniji sinhrono zaplesali ob Straussovi melodiji. Več deset tisoč jih
je skupaj z mladimi plesalci v več kot 30 državah sestavilo vse slike četvorke. Nato pa so se še
radostno zavrteli še ob malce hitrejših ritmih (tanga, čača itd).
Plesalci in plesalke so pod taktirko voditeljice iz plesne šole »BOLERO« v prelepem sončnem
vremenu odplesali »Četvorko« in navdušili nešteto staršev, dedkov in babic, ki so prišli bodriti
svoje vnuke in vnukinje, njihovo slovo od srednješolskih klopi pred maturo pa je pospremilo še
lepo vreme.

Jože Vizlar številka: 211

APARAT ZA PISATELJICA
OJAČEVANJE
NOVEL

TRIZLOŽNA
PESNIŠKA
STOPICA

INDIJSKI
POLITIK
(BANSI)

NADALJE
VANJE
GESLA

BREZ
GOVORA

LUKA V
IZRAELU

ZGORNJE
OKONČINE

NEGATIVNI
IONI

SLOVEN
SKI IGRALEC
ŽNIDARŠIČ

HRIB PRI
BEOGRADU

Na Kmetiji Šraj imamo
naprodaj rjave kokoši
nesnice v začetku nesnosti,
cepljene proti osmim boleznim,
so mirne narave in navajene na
ljudi. Nudimo tudi brezplačno
dostavo v Litijo in po dogovoru na
dom. Naročila in informacije:
031 751 675
Kmetija Šraj, Poljčane.

sestavil:

ZAMAŠEK

TUJE
ŽENSKO
IME

SVINČNICA
PLAJBA
PLJUČNA
BOLEZEN

Tel.: (01) 898 41 37
18. ČRKA
ABECEDE

FINSKI
REŽISER
(BANSI)

OLEG
VIDOV

PISATELJ
DEVČIČ

VISOKA IG
RALNA KARTA
NIZEK
ŽENSKI
PEVSKI
GLAS

IME
SMUČARKE
DREV

AZIJSKA
DRŽAVA
(TEHERAN)

ORODJE ZA
SEKANJE

RIMSKA
LJUBLJANA

VRTNA
RASTLINA
FRANC. IGRAL
KA (LESLIE)

TRAVNATA
POKRAJINA
Z REDKIM
DREVJEM

GRŠKI JUNAK
PRED TROJO
SOTOČNICA
PIVE

TINE
NOVAK

JAPONSKI
REŽISER
KUROSAWA

KEMIJSKI ELE
MENT (ER)
MESTO NA
SAHALINU

OČKA,
ATI

PREDPONA
V TUJKAH
(NOVO)

ŠTEFAN
FIRM

VEČJE
ZRNO
MAGMAT.
RUDNIN
OTOK V
KVARNERJU

GORSKE
REŠEVALNE
SANI

OKRAJŠANO
IME
PAMELA

JEZIK
ČRNCEV
BANTU

DUŠIK
PERJE PRI
REPI

AZIJSKA
OTOŠKA
DRŽAVA
JANI ALIČ

TEOLOG
IZ ALEKSAN
DRIJE

NEDOKONČA
NA PESNITEV
OTONA
ŽUPANČIČA

NADALJE
VANJE
GESLA

TURISTIČNI
KRAJ OB PRE
SPANSKEM
JEZERU

INTERNA
DOMENA
ITALIJE

Težje besede: MANTTARI, OHA, CARON, ILA,
ASAMATI, VTROŠNIK

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:

Izžrebanci križanke iz meseca aprila 2018, ki bodo prejeli
knjižico ZGODBE IN POBARVANKE IZ DOMA TISJE.
Pobarvanko bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.7.2018 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON
za veliko pizzo. Bon za pizzo bodo prejeli v Tiskarni ACO
v Litiji.

1. Tina Kuder, Sava 6, Sava
2. Mojca Hubman, Luke Svetca 1, Litija
3. Stanka Strgar, Potok 2, Vače

Podokničar je postavil
lestev v Jevnici

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 voditeljice
odplesali ples in se poslovili od srednješolskih klopi, hkrati tudi slovo od Gimnazije Litija v osrčju
Slovenije, kjer so nabirali znanje, in navezali neštete nepozabne prijateljske vezi. Pogled na Valvazorjev trg je bil prečudovit. ki je izžareval lepoto, mladost, spretnost, poklon med plesalci in
plesalkami. Hvala vam maturantje v Litiji ste preživeli štiri šolska leta in upamo, da iz Litije odhajate z lepimi spomini, in da se boste na svoji življenjski poti še vračali v osrčje Slovenije v mesto
Litija. 
Ciril Golouh

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5850 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Na poti po slovenskih krajih sta se Nedeljski in Franc
Pestotnik – Podokničar 11. maja ustavila tudi v Jevnici. Podoknica bila tokrat namenjena Vesni Mlakar,
študentki primerjalne književnosti, potekala pa je v
duhu starega slovenskega fantovskega običaja – s
podokničarjevim plezanjem po lestvi do dekletovega
balkona, pri čemer so mu pomagali domači pevci iz
KUD Jevnica ter narodno zabavni trio Utrip in ansambel Še mal‘. Ker pa je Vesna tudi sama izvrstna pevka
(prepeva z litijskimi Lipkami), se je Podokničarju najprej zahvalila z belokranjsko ljudsko pesmijo, nato pa
mu izročila tudi svojo pesniško zbirko.
Le dober teden za obiskom Podokničarja in Nedeljskega je bila v krajevni skupnosti Jevnica še ena kulturno-družabna prireditev – 4. Pollanski večer. Na
njem se je predstavilo sedem kulturnih izvajalcev,
med njimi trije iz sosednjih krajevnih skupnosti (Kresnice, Senožeti, Dolsko).
S tem je Kulturno-umetniško društvo Jevnica zaokrožilo bogat niz prireditev v počastitev svoje 90-letnice.

J. K.

Vesna in Podokničar sta na koncu
še zaplesala.

ŠAHOVSKI KOTIČEK
Izbira, Goce Mitrevski

PREVENTIVNI PROJEKT »VARNO NA MOTOR«

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Nedelja, 24. 6. 2018, 16.00
DAN DRŽAVNOSTI NA GEOSS-U. Pred pomnikom Geoss, Vače.
Nedelja, 24. 6. 2018, 20.00
GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM NOVI SPOMINI. Igrišče pred
gasilskim domom na Savi.
Ponedeljek, 25. 6. 2018, 10.00
REGIJSKA RAZSTAVA GOVEDI. Pri trgovskem centru na Ježi. Litija.
Sobota, 30. 6. 2018, 19.00
GASILSKA PRIREDITEV Z DRUŽABNIM SREČANJEM. Pred gasilskim
domom v Jevnici.
Sobota, 30. 6. 2018, 18.00
GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM CEGLAR. Slavnostna gasilska
parada ob 80. obletnici PGD Tihaboj. Športno igrišče PGD Tihaboj.
Ponedeljek do petek, 2. 7. do 6. 7. 2018, 16.00 do 20.00
TEDEN Z EVS PROSTOVOLJCI. Dvorišče MC Litija.
Vsak ponedeljek, 17.00 do 20.00
DRUŽABNI PONEDELJEK - IGRANJE DRUŽABNIH IGER. MC Litija.
Sreda, 4. 7. 2018, 10.30 do 12.00
PRAVLJIČNE, USTVARJALNE IN IGRALNE URICE. Knjižnica Litija.
Petek, 6. 7. 2018, 18.00
EVROPSKA PETKOVA KUHINJA. MC Litija.
Torek do petek,10. 7. do 13. 7. 2018, 17.00 do 20.00
MUZIČAROVNIJA 2018: VESELA GLASBENA ŠOLA V MC LITIJA. MC
Litija.
Sreda, 11. 7. 2018, 10.30 do 12.00
PRAVLJIČNE, USTVARJALNE IN IGRALNE URICE. Knjižnica Litija.
Petek, 13. 7. 2018, 18.00
EVROPSKA PETKOVA KUHINJA. MC Litija.
Ponedeljek do petek, 16. 7. do 20. 7. 2018, 17.00 do 20.00
POSLIKAVA ŠKARPE PRED MCJEM. MC Litija.
Sreda, 18. 7. 2018, 10.30 do 12.00
PRAVLJIČNE, USTVARJALNE IN IGRALNE URICE. Knjižnica Litija.
Petek, 20. 7. 2018, 18.00
EVROPSKA PETKOVA KUHINJA. MC Litija.
Sobota, 21. 7. 2018, 15.00
18. KMEČKI DAN »OD ZRNJA DO MOKE, MLIN MELJE IN MELJE…!«.
Kmetija Srečko Sedevčič, po domače Pr'Kostaj, Velika Preska 9, Polšnik.
Sreda, 25. 7. 2018, 10.30 do 12.00
PRAVLJIČNE, USTVARJALNE IN IGRALNE URICE. Knjižnica Litija.
Petek, 27. 7. 2018, 18.00
EVROPSKA PETKOVA KUHINJA. MC Litija.
Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si

KGZ LITIJA z.o.o.
Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

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

DASH 1,75 L
5,99 €

SLADKOR 1 kg
0,79 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

MILKA LEŠNIK 270 g
2,29 €

LENOR 930 ml
1,99 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

CVETAL 1 L
3,90 €

OGLJE LESNO 3 kg
2,49 €

VREČKA GARDENO
0,59 €

VREČKA SEJALEC
0,90 €

VREČKA BIG PACK
1,29 €

BALIRNA FOLIJA 750
ECO ORGANIK 10 kg
BALIRNA FOLIJA 750
7,59 €
TENOSPIN 78,65 €*
TAURUS 76,81 €*
* cena velja ob paletnem odjemu, z upoštevano člansko boniteto

Tel.: 01 896 32 41

BIOKILL RAZPR. 500 ml
3,99 €

TESTEROL 4 L
7,99 €

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

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

Obiskovalci so si lahko ogledali še opremo in intervencijsko vozilo policije ter se preizkusili na virtualni vožnji
motornega kolesa.
Gasilci PGD Litija so prikazali reševanje iz vode in nudenje prve pomoči ter pravilno gašenje maščobne eksplozije.
Da so na preventivnem projektu imeli možnost sodelovati tudi najmlajši, je pomočnica komandirja Policijske
postaje Litija, Klavdija Mlakar, pripravila nagradni natečaj za otroke. Otroci so na nagradnem natečaju sodelovali z ustvarjanjem risbic na temo prometne varnosti
ali z barvanjem pobarvanke na temo Varno na kolesu.
Tudi letos je bila omenjena delavnica zelo zanimiva in dobro obiskana, nagrajenci pa so se razveselili simbolnih nagrad.
Besedilo in foto: Klavdija Mlakar, PP Litija

Lijana Lovše

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Zadnjo soboto v mesecu
maju, in sicer 26. maja
2018, 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 gasilci
PGD Litija, Zavarovalnica Sava in BMW Slovenija. Program je povezoval
podžupan Občine Litija,
g. Boris Doblekar, ki je
hkrati član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija.
Prireditve se je udeležilo okoli 100 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.

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

Spoštovane občanke in občani občin Litija
in Šmartno pri Litiji. Volitve so za nami,
zahvaljujem se vam za podporo, ki ste jo
namenili meni kot kandidatki Slovenske
ljudske stranke. Uspelo mi je zbrati 8,09%
glasov, kar je 3. najboljši rezultat na listi SLS
v Sloveniji! Žal pa se stranka z 2,6% glasov na
državni ravni ni uspela prebiti v parlament.
Čestitam tudi g. Borisu Doblekarju za dober
rezultat in izvolitev za poslanca. Srečno!

